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Almanyaya Bu day Satıyoruz 
Tayyarecilik Dehşeti eni yor 1 Beyler!. Hes~p fstiy oruz! 

;- • • ~illet Kesesinden Çıkan 26 Bin Lira 
Avcı T ayyarelerının Y erıne Toplu ile Acaba Ne ı, Görülmüştür? · 

Tayyareler Yapılıyor · 
Toplar Ya Motörlere, Yahut Kanatlara Yerleştiriliyor 
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............................................................. . 

J Belediyenin 
Yerinde Bir ikazı 

• 

Ao"' iaggareierlnl• oır akırıı 

Dünya tayyareciliği mUhim 1 Bu, niçin böyle olmaktadır? 
bir karar vermelc k•İ'•CÜll. Daha Ave1 tayyareleri bir veya lld 
doğrusu kararını vermittlr. Bu mltralyözll bulunan sinek gibi 
karar neticesi, müessir bir hava hafif ve sUratli tayyarelerdlr. 
lrıUdafaa ve taarruz sillbı addedl· Bombardıman tayyareleri görUnUr 
len avcı tayyareleri ortadan kal- görl\nmez bu sinek gibi tayyare· 
dırılmaktadır. Onların yerini mu· ler havaya fırlar, ağır ve manev-

teleri almaktadır. ( Devamı 8 inci uyfada ) 

___ , __ 
Bazı Otobüs Sahipleri 

Tazyik Ediliyormuı 
lstanbul Vali Ve Belediye 

Reisliğinden: lstanbulda hu• 
sust teşebbüslerle iıletilmekte 
olan otobüslerin, bir şirket ha• 
linde idaresi için otobUı sahiple· 
rının birleımek teşebbüsünde 
bulundukları son günlerde gaze· 
telerde okunmakta ve bu teşeb
bUse iştirak etmek i atemi yen otoc 
bUı sahiplerinin suvari muhtelife 
ile Uzerlerinde tesir ika edilmek 
istenildiği ve ıtrket teıklll teıeb• 
blisUnUn VllAyet ve belediyece 
iltizam edilmekte olduğunun lıae 
edlldiii ititUmeld..ıdir. 

Bundan baıka ı;·eledfyeee te .. 

lıarebe ve bombardıman tayya· ra kabiliyeti az olan büyük ı 

Avcılara Müjde I ;" 
-------

Eski Bir Avcı 
lstanbul Av· 
cllarını Bu 
Sene Kara
mürselde Sü-
rek Avlarına 
Davet Ediyor 

Şehir oto6iiderlnd•n 61rkaçı 

~esaUI edilmlt olan otobUı iılet· 
me imtiyazının dahi akim kaldığı 
ylne bazı gazetelerin neıriyatın· 
dan anlatılmaktadır. Halbuki 15 
Tem muz 934 tarihli resmi gaze .. 
tede neşredilen 917 /934 tarih 
2571 sayıla kanun mucibince 
belediye sınırı dahilinde muayyen 
mmtakalar arasinda yolcu nakil 
vasıtası olarak otobüs, omlnbüs, 
otokar lıletmek hakkı mUnhaaı• 
ran belediyelere verilmiş olduğun• 
dan mevzuubahs imtiyaz teşebbü· 
sünün akameti hakkındaki neı· 
riyat doğru değildir. 

Diğer taraftan otobUı sahip· 
( Devamı 11 lncl sayfada ) n .... . ~ ................... .. . • ::;:1 .... .. 

Hegeetınlı bir beklegiı 

Ttirkiyede en çok av merak- kU biltün avcılar bıldırcını bek-
;•sı olan şehir, hiç şUphesiz, , liyorlar. 
•tanbuldur. lstanbulda avcılar Avcılara haber verelim ki b11 .. 

biçbir zaman (5) binden aıağı dırcın başlamıştır. iki Uç günden· 
düşmez. Fakat buna mukabil avı beridir Pendik sırtlarında tek, tUk 
trı az olan yer de lstanbuldur. bıldırcın avlanmaya başlandı. 
fehrimizin avcıları son h~ftaya Çekmec!'de de bıldırcın Yuruluyor. 

0 
•dar sUlUn ve sarıasma avlarlle Iıtanbµl avcılarına aynızam~~r 

t!bl~nmakta idiler. Oyalanp1ak da ıunu hıber:verellm ki etki bir 
lrı · mUbahtah deiildlr. Çüa• ( pnamı 11 1acl uyfada ) , 

Çeplak Gezme Merak· 
hsı Hüküm Geydi 
Evinde çıplak gezmek lateyen 

ve çocuklarına da bu yolda ter· 
biye vermeie kalkan Doklfdia 
efendi hakkında açılan dava 
Beyo{ılu ıulh hukuk mahkemesin• 
de mahk6miyotle neticelenmişti. 

Doldidiı efendi bu kararı tem• 
ylz etm~, evrak, temyiı mahke· 
meılae tönderllmlıttr. 

-Sporcularımızın son Yenllifi Derin Bir Tees· 
sUr Uyandırdı, Mes'uller Meydana Çıkarlfmah 

SporcularımıZln Zagrep şeh- -
rinde yapılan beıinci Balkan 
olimpiyadı mU.abakalarmda uğ• 
radıkları aju hezimet, umumi, 
bir teesıUre sebep olmuıtur. Genç• 
lik ve bUtnn aporcular bu mağ
Uibiyetten çok mUteaalr : -0lmu14 
lardır. Baı1 sporculardan aldığı· 
mıs mektuplarda, Türk ıporcu
luğu namına çok utanç verici bir 
vaziyet olan bu ıon mağlfıbiye· 
tin sebeplerinin araştmlması, 

mes'ullerinln mutlaka ıorguya 
çekilmeleri isteniliyor. 

Bu isteklere bak vermemek 
mUmkUn değildir. ÇUnkll Zagrep 
ıehrinde Y!'Ptlan bu mUaabakalar 
beynelmilel bir mahiyeti haizdir 
ve TUrk ıporculuğunu da orada 
milli atletizm takımımız temsil 
etti. Bu sebepledir ki orada mllll 
ıpor haysiyetimiz mevzuubahs olu
yor, demektir. Ve biz şiddetle 
iddia ediyoruz ki, eğer bu itin 
baflnda buJunaaJar, OserJerhle 
aldıkları vazifeyi baıarmasını bil· 
aeydiler ve dalga geçmek siya• 
setini bir tarafa bırakaydılar. 
Gençlerimiz mutlaka galip ve 
yiiz akile çıkarlardı. Fakat boy le 
yapılmamııbr. Spor işleri seneler
debberl ihmale ve bakımıızhğr 
'1ğramııtır. Spor itlerinin baıancf . .t 
bulunanlar, hiçbir it yapmam., .. 
)ar, gençleri · çahıhrmamıılar, 
ıidece oyalanma ve avutma ılya• 
aetl kullanmıılardar. 

( Dnamı 8 iaoi 1ayf ada ) 

Buğday ihracı 
~ Almanya İle Müzakere Yapılıyor 

Aldığımız malumata göre, Almanyaya buğday ihracata için Ziraat 
1 

b.ı.mkaaı ile müzakereler yapılmaktadır. Bu müzakerelerden pek yakında 
iyt bir netice alınacağı ve ihracata başlanacağı umuluyor. Bu arada 
ilk parti olarak (150) bin kiloluk aatıt yapılmııtır. 

( Devamı 11 inci .ayfada ) 

-
[ __ Ç_ô_·p_A_r_a_b_a_la_r_ı._n_a_L_a_s_t_ik_Tı_a_k_ı_ld_ı_k_ta_n_S_o_n_r_a_ 

- Oğlum artık liıtlkli arabadan aşağı inmiyor. 
- ÖJlun mtlyoner mi oldu? 
- Hayır ç61191l olda. 
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Keyif Veren 
Zehirleyici Mad
deler Ve Halk 

Amerıka'da açılau uyuştunıcu 

maddeler kongreıinde Gazi Haz
retlerinin okunan mektupları, 

lıallamız arasında şayanı dikkat 
bir intiba bırakı:nıştır. Bu intibaı 
dün, bize, bazı okuyucular, iöyle 
ifade cttileı: 

Furuk Bey (Sultanhamamı 12) -
Amerikada (uyuıturucu maddeler umu• 
mi müdafaa cemiyeti) adile kurulan 
Ye geçenlerde bir kongresi açılan bu 
cemiyette Türkiye büyük elçiıi, Gazi 
H.z.nln cemiyete hitaben yazdıkları bir 
mektubu okumu11larclır. Amerika hii
kumctinin ve cemiyet.in büyilk tak
dirlerini kaıanan bu irtat mektubu, 
Tilrklerin insanların ııhhati vo sela
meti namına ne gibi fedakArltklar ya
pabildiklerini göstermektedir. Biltfin 
dilnya uyuşturucu maddeler için Tflr
kiyentn açtığı mücadele teklini ka
bul ederse, beşeriyet bGyük ve milt
hit bfr bela n felaketten kurtula
caktır. 

* Emin bey ( Bayezıt Koska tram• 
vny cıı<ldesi 34) - Afyon Tilrklyenln 
baıta gelen bir ihraç matahı idi. 
Beşeriyet tçln berbat bir afet halini 
alan uyufturucu maddelerin tahdidi 
ve lnaanları bu feliketten kurtarmak 
için b6k1lmetimİ% muhtelif aıilcadele 
kanun1an yaptı. KöylOmOzOn Afyon 
ekimini tahdit etti. Bu suretle iktisa
di buhranio ıu tiddetll zamanında 
ne pahaaına oluraa olıun Afyon ihra
catını a:ıaltb. Köyl8m0ı zarar tti. 
Fakat bu zararda lasanların menfeati 
Yardı. Tfirkf ye aulh için, beferlyetin 
ııhhat ve aellmetl lçln bir medeni· 
1eUn bekaıı için lcab1nda kendi 
uranni bile göze alabilecek bir 
clvanmertUk aöıterdf. 

Gazi Hz. nln Amerlkadaki cemi
yete yoUadıkları mektup bu civ11.n
merUiAin velTOrkün hakiki nısfı olan 
muknelelere aadakatin yükı<:"k bir 
timsalidir. 

Jf 
Galip Bey (Beykoz İakele karşisın

da) - Türkiye COmburiyeti medeni• 
yet yolunda şark milletlerine bir reh
ber otdu. Şarkı daldığı derin afyon 
ayku1Undan uyandırdı. Şimdi de Garbe 
Ye Amerikaya rehberlik vuifealnl 
üdüne aldı. TGrklye Ctae..-rede uyuı· 
turucu maddelerle mücadele için im
zalanan mukavelenin derhal tatbikine 
geçti. Şiddetli kanunlar yaptı. Bu 
maddeyi adam akılla kontrol için 
devlet inhisarına aldı. Fakaf hiçbir 
millet bu buıusta bizim kadar şiddetli 
n faydalı bir tetebbüs~ girmİf değil
dir. Bunu Amerikadaki cemlyotin 
kongre toplantılarından Öğreniyoruz. 

Kongre Gazi Hz.nio mektuplnrını 
esas tutarak bütün dünya tetkilatının 
bı.ma uydurulmasına lcarar vermittir. 
Bu bizim için iftihar edilecek bir 
ıeydlr. 

Bir Ofnm Tehdi~i 
Tophanede oturan Yusuf İs· 

minde biri Fatma Hanım isminde 
bir kızı kendisine vermek iatemi
yen Fatma Hanımın ablası Zehra 
Hanımın evine taarruz ederek 
ölümle tehdit suçile yakalanmışhr • 

SON POSTA 

• ~· ... • • '!' 

-k · Kadın Yankesici iş 
•• 
Ustünde Yakalandı 

~ 

Evvelki gOn Fatihte Çarşamba pa.zarmda yaman bir 
yanke1icilik vak'ası olmuı, iki kadın bir hanımın paraaını 
atırmıılardır. Hadise tu tekilde cereyan etmiıtir: 

Fatihte oturan Pakize Hanım isminde bir kadıncağ-ız 
evvelki giln erzak almak için Çarıambada kurulan pazar 
rerioe gitmittir. Pakize Hanım pa.zar yerinde bir 1eb.zeci 
ıle pazarlık ederken baıka bir kadın ıeb.zeclnin sergiıl 
önüne gelerek patlıcanların fiatanı ısormuı pahalı buldu• 
ğunu ıöyliyerek Pakize Hamma dönmüı ve: 

- Aman hem4ire baıka birine gidelim, diyerek ilerle• 
mlye baflam19tır. Pak.be Hanım da meçhul kadsnm arka· 
ıından yürilmüştOr. Meçhul kadın diğer bir 1abzecinin 
önüne geldiği nkit aebzeciye ı 

bu 1eb.zecf ile de uyuı•mamıtlar v6 her lklıl de Pakize 
Hanımın biri bir koluna diğeri de 8bilr koluna girerek 
llerlemiye baılamıılardır. Fakat kalabalık bir yere gel .. 
dikleri bir sırada meçhul kadınlar birden ortadan kay
bolmuşlardır. Pakize Hanım orada bulunan bir satıcıdan 
iki kilo ıovan almıf, parasını Yermek için çantaaını 
açtığı vakit çantadaki paraların yerinde yeller estiğini 
görünce feryadı bastırmıt ve kadınların gittiği tarafa 
doğru koımıya başlamıtbr. Pakizo Hanım nihayet kadın
lan bulmuş, ikilinin de yakalarına yapııarak paralarını 
hıtemiı ve ıonra da kadınları poHıe teılim etmiştir. 

Yapılan tahkikat netlceslnde bu kadından birisinin 

" - Bize hem iyi, hem de ucuz zerzevat veriraen 
ıenJn daimi mütlerin oluruz, diyerek 1erzevatların fiatia
rını ıormıya baı1amııtır. Bu ıırada baıka bir kadın da 
meçhul kadının yanına gelmit ve her ikisi de sebzeci llo 
çekiıe çekite pazarlığa girişmitlerdlr. 

İki meçhul kadın dakikalarca pazarhk etmişlerse de 

sabıkalı yankesicilerden Atiye, ötekinin de arkadaıı 
GülH1 oldukları anlatılmış Ye her ikisi de Adliyeye 
verilmitlerdfr. Paralar da Pakize Hanıma iade edilmiştir. 

« Sadık isminde biri, Sirkeci rıhtım1na yanaıan lzmlr 
vapurundaki oğlunu karıılamak için vapura çıkmakta 
olan, Saniye Hanım isminde bir kadının 600 lira1ın1 
yankesicilik suretile çaldığından yakalanmıştır. 

Bir Hüküm 
Kanuna Muhalefet Eden 
Eir Memur Mahkum Oldu 

Dün Sultanhmet Sulh ikinci 
ceza mahkemesi, Adliye yan· 
gını münasebetile neşredilen 

(2367) numaralı dosyalarını yeni• 
leme kanununa muhalif hareket 
ettiği için Galata gümrük me· 

murlarmdan İsmail Beyi (50) lira 
cğır para cezasına mahküm etmiştir. 
Mahkumiyeti icap ettiren hadise 

ıudur: İsmail Beyin bir zate 
borcu varmıt- Doayaları yanmıı· 
tır. Alacak:mın vekili dördüncü 
ıcra memuruna mtıracaat ediyor. 
İcra memuru da IsmaiJ Beye ih· 
barname gönder.ıyor, icabet et· 
mediği için kendisini icra ha
kimliğine veriyorlar. icra hakim
liği de kendisini çağırıyor, yine 

gelmiyor. Hakim de yeni kanunun 
(35)inci:maddesi mucibince (lO)lira 

ağır para cezasına mahkum ediyor 

ve tekrar çağrıyor. lamail Bey 
bu ıon davetle hükme de 
icabet etmediği gibi bir tilrlü 
itiraz da beyan edemiyor ve ni· 

heyet ayni kanunun (35)incl mad· 
desinin (3)Uncll bendi mucibince 
kendisi sulh ceza mahkemesine 

veriliyor ve yukarıda yazdığımız 
(50) lira para cezasına mahkum 

oluyor. Bu Maddede (3) gtlnden 
Uç aya kadar hapis cezası da 
vardır. 

Celal Bey Şehrimizde 
Edirnede it bankasının yeni şu· 

besinin kü9at resmini yapan Ik
tısat Vekili Celal ve bankanın 
umumi müdür Vekili Muammer 
Be}·lcr bugün şehrimize dönecek· 
lerdir. 

Yeni lhtikô.r 
Komisyonu 
Toplanıyor 

Yeni ölçlllerin tatbikinden do .. 
ğan ihtikar vaziyetini tesbit et
mek üzere topıanmaaı bildirilen 
ihtibar komisyonu gelecek hafta 
faaliyete başlayacakbr. 

Belediye, vilayet ve ticaret 
odası murahhaslarının da iştira• 
kile Marmara mıntaka11 ölçUler 
ve ayar başmüfettiıi Kudret 
Hakkı Beyin riyasetinde topla· 
nacak olan bu komisyon tetki· 
katının neticesini doğrudan doğ· 
ruya iktisat Vekaletine bildi-

recektir. • 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Mehmet isminde birinin idare
sindeki bir kum kayığı, Salıpa• 
zarı açıklarında Osman Cemal 
Efendinin motörOne çorparak ha· 
tarmı9br. 

Jıf Galata rıhbmanda Sakarya 
vapuruna yük vermekte olan 
Mehmedio demir yüklü kayığı 
dalgalardan devrilmiı, Mehmet ile 
kayıkta bulunan hamal Reşat de
nize batmıılar, fakat kurtarılmış
lardır. 

Jf Meyvahoşta Hasan isminde 
bir sandalcı, ıandal parası yllzUn
den çıkan kavga neticesinde Me· 
mit isminde birisini fena halde 
yaralamıştır. 

· -t' Slileymaniyede oturan kUrt 
Hüseyin isminde biri kahvede 
oyun yüzünden çıkan kavga neti .. 
cesinde Ramazan isminde bir ha .. 
malı çakı ile yaralamıştır. 

lf- Jak isminde biri bir alacak 
için Beyoğlunda Y akonun dükki-

Yerli Kağıt 
İzmit Fabrikasının Yapıl

ma Faaliyeti ilerliyor 
Yirmi gün evvel İzrnitte temeli 

atılan kağıt fabrikasının inşaabna 
büyük bir faaliyetle devam ecfü .. 
mektedir. Binanın kurulması işinin 
Kanunusani ortaların doğru tamam
lanabileceği umulmaktadır. 

Eğer havalar müsait gider de 
inşaat akaamazs, tesisat ta süratle 
bitirilecektir. Verilen malumata 

göre, kağıt fabrikasının küşat resmi 
gelecek 23 Nisanda yapılacak, 
fabrika işlemiye açılacakhr. KA· 
ğıt fabrikası, faaliyete geçtiğin· 
den itibaren ilk sene zarfmda 
kağıt ihtiyacımızın yansından faz-

lasını temin edebilecek bir mu .. 
kemm.eliyette olacakbr. 

Yanhş Sual Meselesi Tahkik 
Ediliyor 

Gaziosmanpaşa Ortamekte-
binde yapılan riyaziye bakalorya 
imtihanıuda bir sualin yanlış 
yazdırılması yüzünden 72 talebe· 
nin sınıfta ipka kaldığı havadisini 
vermiştik. 

Maarif Vekaleti umumi mü
fettişleri bu meseleyi tahkika 
başlamı,lardır. Tahkikat neticesine 
göre, icap ederse, imtihan tekrar 
edilecektir. 

Vapur Almak için 
Vapurculuk şirketi umumi 

mUdürU Mustafa beyin riyaaetinde 
bulunan bir heyet yeniden iki 
vapur almak üzere dlln Tr:yesteye 
gitmiştir. . ............................................................ . 

nana taarruz etmiş Y ako da kardeşi 
Refa.el ile bir olup Jakı teneke ile 
başın dan yaralamışlardır. 

lf- Y eniköyde oturan mdam 
Tanya, Eftlmya isminde iki kadın 
birlik olup Anna isminde bir ka· 
dını vurmuşlardır. 

.-=

:=------:...:.:=-------------------------------------------
Son Posta 'nın Resimli Hikayesi: 

- Glizelleştirme cemiyetler~ l 
de amma çoğaldılar Hasau Bey •• 

\ I 
/ 

... Ada arı Güzelleştirme Ceıni· 
yetinden ıonra ortaya buna ben• 
zer baıka cemiyetler de çıkıverdi. 

Pazar Ola 

....._,__ 

1 

... Suadiyeyi imar ve Güzel- ı 
leştirme Cemiyeti .•• 

... Çamhcayı 

Cemiyeti., 

I 

Hasan 

/ 
/ 
---

Güzelleştirme 

Eyliil 7 

( Güniin Tarihi 

Dostumuzun Ordu· 
su Çok Kuvvetr dir 
F ahrettin Psşanın Kızıl 
Ordu Hakkında Beyanatı 

Moıkova, 6 (A. A.) - Askeri tat
bikatta hazır bulunan TGrk ukeri 
heyeti reisi Fahıettfn Paıo, Tas 
ajansinın muhabirine ıu beyanatta 
bulunmuştur: 

" - Bu tatbikat esnaaındn kızıl 
orduyu kudretli v_e teknik itibnrile 
kuvvetli gördGk. iyi lıleyen bir çok 
tayyarelerin milıterek hareketlerini ve 

keza kıtaatın faaliyetlerini tetkik etllkı 
Böyle bir kütleyi harp teknik vnsıta
~ile idar41 etmek kolay bir it değildir. 
ince bir fikir, soğukkanlılık, iyi teknik 
malumata ihtiyaç va.rdır. Bu tatbikatı 
gördükten ·sonra Kızıl Ordunun bütün 
bu mtıiyetlere malik bulunduğuna 
kani oldum. Kızıl Ordu bir harp vu· 
kuu halinde, vazifesini parlak bir 
ıurette ifaya muktedir oluğunu göı
terecektlr. İşte evvelcmirde kay1t ve 
Iıaret etmek istediAim ıey budur. Bir 
kaç gündilr Sovyct Ukranyasında bu
lunuyoruz. Bu memleketin zengin 
ıehir ve köylerini ve K-olko.z tarlala· 
nnın bol mahauller:nl gördük. 

Dlğar taraftan en ziyade nazan 
dikkatimizi celbeden ıey, halkın kızıl 
orduya, onun efrat ve kumandanlarma 
karıı göaterdiği hudutsuı aıktı. Kıta• 
abo geçtiği yerlerde, halk, ordularını 
bOyO" bir beyacanla karıılamıştır. 

Aakeri talim ve terbiye tetkilit ve 
ldarui de dikkate liyıktır. Bütün 
idare eden'erln Ye onlann muavinleri 
ıeraitl temamen bilerek, tatbikatta 
tam bir mileıairllk temin ettiler. Bu 
birkaç giln ~arfında harbiye koml1eri 
M. Vorotolofuu faaliyet1nl de gördOk. 
Şunu ıöylemeliyim ki, Kızıl ordu, re• 
bile iftihar edebilir. M. VoroşlJofun 
modern ordulann en bilyllk ceneral• 
!erinden biri olduğunu teyit ederim. 
Tilrk heyeti mrahhasaıı bu fıraattaıı 
blli&tifade Sovyet-Tilrk dosluğunun 
kuYTetlenmekten halt kalmadığını bir 
kere daha kaydeder.,, 

Bir Derece Terfi 
Aakeri terli liatesinde lımi bulun• 

mayan levazım yüzbaşılarından Şaban 
beyin de binbaııhğn terfi ettiği 
haber alınm111tır. 

Belediye Seçim Hazırhkları 
Bel\'diye intihabatı lçin hazırlıklat 

devam etmektedir. İntihap er.cümen• 
lerl defterlerin telkikat:nı bitirmişler• 
dlr. Defterlerin Pazar veya Pazartul 
iJÜnÜ askıya konması muhtemeldir. 

Kadıköy Suyu 17 den 15 
Kuru9a lndlrlldl 

Kadıköy su şirketi tarifesini 
tetkik eden komisyonun ekseri
yetle verdiği karara göre, ali 
tarifesi metre mikabı baıına 11 
kuruştan 15 kuruşa indirilmiştir. 

Vekili 
Gitti 

Hariciye 
Cenevrege 

Hariciye Vekili Tevfik RüştU Bef 
dün sabah Adriya vapurile ve Venodlk 
yolile Cenevreye hareket etmiştir'• 
Rıhbmda bir po1lı . müfrezesi aela111 
resmini ifa etmiş, burada bulunall 
ecnebi sefirler ye mulahatgüzarlat 
ile sefirlerimiz ve hükumet erkAııl 
tarafından uğurlanmııtır. Vekil Beyilll 
seyahati üç hafta kadar ailrecektir. 

B. Digor Ki: I 
c;;:.,<;it..~~ 

f•I 

l 
Has.ın Bey - 'f.ıhu biz bu ,ı • 
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tanbulon eıı güıel yer erl bilirdik, '"İ-~ 
yamhyormu,u:ı:, güzel d•jlll<:rm!t tı:, 1 
flbelleıtlrilc«klermtı. 
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Sakat ' Bir 
Müdafaa . -

Spor işlerinde Muvaf
f a kıgetsiz liklerden 
Müteessir Olmamalıyız 

lf- lf- -' Birkaç gUn evvel bir kitap 
hırsızlığının muhakemesinde mil• 
dafaa yapılırken, suçun mahiyeti
ni hafifletmlı olmak için ıöyla 
•6yfenilmlf: 

r Vaktile, iıtanbuldan Bağdada an• 
cak bir ayda gitmek mOmkiln olduğu 
bir zamanda, bir hafta içinde Bat
dada Yarabilecek bir adamla acele bir 
mektup göndermek !Azım olur. So· 
kaklarda mOnadi bağırbrlar, bu iti 
g8zlerine alabilecek olanları çağırırlar. Çalınan kitaplar kıymetsizdir. 

ltportaya dUşmUıtUr vesaire ... 
Doğrusunu aöyliyelim, bu sözler· 
den canımız çok sıkıldı. Mukad· 
dıs olan müdafaa hakkının kul· 
lanılması yolunda ba§kasına te· 
cavnz değil, iğne bile batmlması, 
o hakkın yUceliğlnl bozar. 

Çalınan kitapları, cezaya ha· 
flftetmek Umldile kıymetsiz gös· 
termek gibi bir müdafaa yap
rnak, hakaız ve yolsuz bir hare• 
ktit olmıyabllir. Fakat kıymebizllk 
ölçUıllnü o eserlerin maddi tuta· 
rına vur ak dururken manevi 
•arlığını ele almak, doğru sayı• 
ltlmaz. 

BilmellyJz ki kafanın va bilgi• 
nin mahsulU olan her kitabı, 
Yeınek artığı veyn kumaş kırpın· 
tısı gibi dU4Unmek, en hafif tabir 
ile ilme hürmetsizliktir. 

Mamafih araştırdık, sorduttuk. 
Çalınan kitaplar arasında, bu 
nıemlekette bilgilerine, kabiliyet
lerine herkesin hürmet gösterdiği 
bir çok muharrirlerin de eserleri 
olduğunu anladık. Bunu da öğ
rendikten sonra müdafaa yolunda 
söylenen sözler bizi daha ziyade 
ınUteessir etti. 

Bir kitap işportRya düşebilir. 
Eu vaziyet ı:> eserin kıymetsizliği
De delalet edemez. 

Halk okuır.uyor diye şikayet 
ediyoruz. Devlet, halkın okuması 
uğrunda milyonlar harcıyor, ki
taplar yazdırıyor. Sonra bir har
sızlık suçunun mlidafaası için bu 
kadar emeğin hiçliği orta)'& atı
lıyor. 

Cünlerce kafa yorup göz nuru 
döktükten sonra bir eser meydana 
çıkaran bir muharrir, emeğinin 
değerini alamamakla nten içlidir. 
Bir de o eseri artık ve kırpıntı ile 
bir tutmak... Buna ne diyeceği
llıizi bir türlü kestiremiyor ve 
~adece çok müteessir ~lduk diye· 

iliyoruz. 

Biz bu hareketi Türk yazıcılığı 
"e TUrk kUltUrü heaabma şiddetle 
l'tddediyoruz. 

İyi Bir Haber 
J\dana Mıntakasından 
liaylı ihracat Yapıldı 

._ ~dana, 6 ( A. A. ) - Bu se· 
tfenı~ yaz mevsimi istihsal ve 
acardı hareketler itibarile geçen 

ene en dah . 
bir şekilde a §ayanı m~mnunıyet 
habe l _!leçrnektedır. Alınan 

r ere gore p 
1
. 

dan iki ay için'd ayas ımanın-

k . ~ arpa, yulaf ve 
a darı ıhracatı 90 bin t b 

1 onu u -
tnuştur. Bunlardan başka 6 b' 
~Oyun, 3 bin tavuk Ve 550 vın 
•hracatı kaydedilmiştir. sıgır 

Tahsil Rağbeti 
Adana, 6 (A.A.) - Şehrimiz

de orta tahsil mekteplertne bu 
~ene fevkalade bir rağbet var-
1 'r. Şimdiye kadar kayıtları yapı-
ll~ların adedi ge~en sencnın iki 

tltısı· . . . 
ını geçmıştır. 

Irak Parlamentosu 

'bJ. I 
I 

•Eden bulur,, derler. Biz bu ıöze ekHrlya kafa aallaru:. 
Mltevekkll olunuz, demiyoruz. Fakat edenin, mutlaka bu
lacajına da inanınız. Ev sahibini kıakınak edip mallarını 
çalan 'u hıraızm ylzünde, korkan bir sevincin izleri gÖ• 
rQHlyor, değil mi? Çftnkil kapıdan dııarı çıkarken bir ı 

poiisin kendisini yaka paça tutup hapse ıratilrmul lhtlma• 
lini bir tOrlO zihninden atanıyor. Hiç 1Dphe etmeyfolı ki 
bu serseri, ıinıdi yaptığının acı neticesini biraz •onra 
görecektir. 

Ey aziz okuyucu f. Eden mutlaka bulur. 

• • 
SON TELGRAF HABA~LERJ 

Türk Yakınlığı 
Atina Gazetelerinde Türk-YunanDost

luğu Etrafında Makaleler Çıkıyor 
Atina, 6 (A.A.) - Yunanlılar dan birini, iki memleketin bey· ı "Gerek Yunanhlaran, ger•k 

- Yunan 

da dahil olmak lizere, Türkiyede nelmilel konferanslarda müıterek Türkiyenin menfaatleri, milletler 
bütün ecnebilerin bazı aanatların surette temsil olunması teşkil eden cemiyeti meclisinde bir reye ma· 
icrasından menedilmeleri dolayıslle itilafların ·esasına halel getirmez.,, lik olmalarını icap ettirmektedir. 
memnuniyetsizliğini izhar eden bi· Liberal Elefteron Vima gaze· Mademki Türkiye ile müşterek 
taraf Estia gazeteıinin neşriyatmı tesi de ayna mealde netriyatta bir vaziyette bulunuyoruz, M. 
hükumet taraftarı Katimerinl ıa· bulunarak, Türkiyeye milletler Maksimosun Cenevrede yapa-
%etesi tenkit eyliyerek diyor ki: cemiyeti meclisinde bir azalık cağı feyizli eserden dolayı mem-

11Eğer bir mesele varsa, bu verilmesi için M. Maksimos tara· nun olmalıyız.,, 
meaele, Türk-Yunan dostluğu da· fından Cenevrede yapılacak gay- ( Bu hu•a•ta 5 inci sagf•mrzıla 
hilinda hallolunabilir, ve şartların· retleri tasvip ediyor ve diyor ki: taf•il_a_ı_v_•_r_d_ır_. _) ____ _ 

Saldırmış! 
Bir Akıl Hastası Sekiz 

Kiıiyi Yaraladı 
lzmir, 7 (Hususi) - Ödemiıte 

Haaan isminde bir akıl hastaaı 
dün akşam sebze pazarında bir 
kasap dükkAnından kaptığı satır 

ile her tarafa saldırmış ve sekiz 
kiıiyl yaralamıştır. Hasan Efendi 
biraz aonra yakalanabilmiş, yara· 
lalar da hastaneye kaldırılmışlardır. 

Mal Müdürleri Arasında 
Ankara, 6 - Y enişehlr Mal· 

mUdlirU Ziya B. Lapseki Malmüdür
IUğüne, Kırıehir Çiçekdağ Mal· 
mUdUrU Şevki B. Kavak kazası Mal· 
müdUrliiğüoe, Tokat Milli Emlak 
memur 1brııhiın B. lncesu kazası 
MalmüdUrlüğune, Nazmiye Mal
rnüdürü Remzi Bey Ergani 
MalmU<lür:üğUne tayin cdilmiılerdir. 

Ayr.ca Üsküdar mıntakası 
Tahsil Beşnıemurluğuna mezkür 
mıntakanın icra memuru Saim 
Bey tayin olunmuştur. ...... -""'" r 

iSTER 

Dere içinde Bu Nasıl iş ? 
Bu··gu··k Bir lıtanbulun Telefon Kablo 

Planı Kaybolmuı! 

R k r' b •k / Telefon tir ketinin muamelitını a l r a r l as l tetkik eden husuıt komisyon bir 
lzmir, 7 (Hususi) - Berga· takım yolsuz işler teıbit etmiştir. 

manın Doğancı köyünde bir dere Şirketin mühim muamelatına alt 
içinde aizli ve büyük bir rakı bazı vesikalar meydanda yoktur. 

• Bu arada Iıtanbulun yeraltı kablo 
fabrikaaı meydana çıkarılmıs, ıebekeıi planı da şirket tarafından 
bunu iıletenlerden Oflu Süley· komiıyona henüz verilmemiı 
rnan yarala olarak yakalanmıı, ve kaybolduğu ileri aUrlilmUıtUr. 
diğer dokuz arkadaşı kaçmııtır. Komiıyon bu ıöze inanmamııtır 
Takip ediliyorlar. ve plAnı ısrar ile istemektedir • 

Bir infilak 
Karadenizde Fırtına Dün Ankarada Ynksek Ziraat 
Zonguldak Ereğlisl, 6 - Bu EnstitUaünün bir llboratuvarmda 

aabah Karadenizde oldukça şid- bir eter tUbü patlamış, liboratu-
detll fırtına baıladı. Birçok gemi· var şefi Hamdi Bey yaralanarak 

hastaneye kaldmlmıştır. 
ler limanımıza iltica mecburiye· Ereg"' lide Bir Cinayet 
tinde kaldılar. 

Karadeniz Ereğlisi, 6 - Genç· 
Parlamenfolar Kongresi Ier köyünden Oruç oğlu Hüseyin 

Şehrimizde toplanacağım yaz• köye giderken yolda pusu· 
ya dUşUrülerek öldUrülmUştUr. 

dağımız beynelmiiel parlamentolar Şliphe üzerine ayni köyden Hacı 
kongresinin ilk açılma celsesi bu oğlu Ahmet ve EyUp ile diğer 
ayın ı4 ünde aktedilecektir. üç kişi tevkif edilmiştir. 

~~~~~~~~~~~~= 

"' iNANMA! !STER 
Bir okuyucumuzun gönder~ği mektuptan fU aatır• 

ları alıyoruz: 
severi01. Fakat ne çare ki mübareğin tufeylilerl 
çoktur. 

"Yaz mevsimi İstanbulR nasıl gelir? Ben size 
söyleyivereyim: Toz dumanı, to;>rak bulutu, susuzlıık der

dl ve bazan dn tifo illctilc birlikte gelir. Ben yazı çok 

" Ben derim nükheti zülfün getire badı nbA 

"0 gider batıma püsküllü belalar getirir 
"İıte İıtanbulun yazı da böyledir •• , .Bağdat, 6 (A.A.) - K:ral bir 

b ltlırname ile parlümentoyu fes· 

\ etmiştir. Yeni intihabatın tar;hi 
tıb· ıt edilmemiıtir. 

ı IS R iNAN l TER INA At 

tL~---------------~---------------------------------~------

Milnadiyi ftlten, bacakları kesik 
bir adam, ailrüne sürilne, milnadiyl 
bağıttıran makama gider. Ne için gel
dlJğinl •orarlar. Adam: 

- Bağdada bir haftada 1rltmek 
meselesi için geldim •. der. 

- Ya, derler, bu halinle bir 
haftada Bağda'da gldeblllr mlıln? •• 
Adam: 

- Hayır efendim, der, ben yalnız, 
1rldemeyecetlml ıöylemek için geldim. 

• Ben de apor lolerinde tamamen o 
bacakları Lkeallıı adam gibiyim. Şim
diye kadar ömrOmde hiç spor yap• 
mamıı oldutum için, ömrOmde •por
dan bahsetmedlfime de yanlarımı 
okuyanlar ıahlt olabillrler. 

Böyle oldutu halde bu~n ben de 
spordan bahsetmeye hakikaten bir 
lüzum duyuyorum. Buna da aebep 
Rusya'da, Balkan Olimpiyatlarında 
sporcuları mızın yukarı dereceler ka· 
zanamamaları üzerine gazetelerin 
baıılaranda gördüğüm öfkeli yazılar, 
bazılarından iılttiğim Omitılz sözlerdir. 

Ruıyadaki müıabakalarda spor
cularımız mağlup olmuılar, Balkan 
Olimpiyatlarında ötikl milletlerden 
sporcuların hepsinden sonra, beşinci 

ırelmltler, diye bir öfkedir gidiyor. 
Bu muvaffakiyet&izliğin sebeplerini, 
hatta mes'uliyctlerinl aramak lazım
dır, diyorlar ve bir daha galebe etmek .. 
ten kat'i surette emin oluocıya ka
dar, beynelmilel spor mGaabakalarına 
ittirak etmemeliyiz, diye de ilive 
ediyorlar. 

* Hele, Son Postanın bu hususta 
fikirlerini sorduğu zatlardan birinin: 

- Tarihi kuvvetin bir timsali olan 
TUrk hiçbir yorde yenilmemelidir! 

S6zil pek botuma gitti. Evet, 
ıOphHlz, •por lılerinde de hiçbir yerde 
yenlJmezsek çok iyi olur. Fakat; 
yenilirsek, bundan ne milli ıerefimiz, 
ne de tarihi timsali olduğumuz 

kuvvetimize hiçbir halel gelmez. 
Çünkü ne milli feref ıporla, ne de 
ıpor beden kuvvetlle kaimdir. 

Bir zamanlar methur pehlivammı:ı: 
Kara Ahmet Pariıte karıısına çıkan 
her milletten pehlivanı yenerken ben 
de teaadilfen Paristeydfm. Kara Ah
medln güreşlerinden pek memnuo 
olan bir Fransız, beni do ıpordan, 
pehHvanlıktan anlar zannederek: 

- Sizin memlekette mOhim pehli
van mektepleri olacak? •• demitti. Ben 
menfi cevap verdim, pehlivanlığın 
beden kuvyetinden ibaret olduğunu 
anlatmak istedim. O z:at: 

- Olamaı:, dedi, beden kuvvet! 
baoka, •por hatta peblivanhk başka
dır, yalnaz beden kuvvetile pehlivan
lık olmaı. Bi.ı spor mektebinde uzun 
zaman mümarese lazımdır. Siz Lilml
yorsunuz •• ,, 

Benim canam 11luldı. Anadolulu 
bir arkadatımı buldum. O Fransızla 
aramızda geçen muhanreyi anlattım. 
Arkadatım: 

- O adamın hakkı yar, dedi, 
Anadolunuo pek çok yerlerinde cuma 
gOnleri halk daima blrlbirlerile güreı 
mümarHeleri yaparlar. Bffyle mGma-
rese yapılan yerler hakikatte birer 
mektep demektir. 

* Pehlivanlık mekteplerimiz pek 
eski olduğundan, pehlivanlarının: bey• 
nelmilel müsabakalarda dalma birinci 
geliyorlar 

Fakat batka ıporculuğumuz daha 
pek yenidir. Yeni oldugu için daha 
intizam bulamamııtır. ÇOnkü her itin 
baılangıcı karıtık olmak tabii bir 
kaidedir. Sporculukta bizden üstün 
çıkan memleketler bu iıe bizden çok 
önce başlamıQ oldukları için, tlmdlllk 
bizim sporcularımız müsabakalarda 

onlar kadar numara kazanamıyorlar 
ve en sonlarda kalıyorlın. 

Bununla beraber, o muvaffakıyet• 
ıizliklcrden öfkelenmek, Qmltal:ıliğe 

düşmek hele beynelmilel mCiıabakalara 
karışınakt.rn vazgeçmiye knlkıtnıak 
doğru değildir. 

Benim fikrimce Beynelmilel mO· 
1 

h" . ti sabakalarda yenilmek onl~r~ ıç lf • 
rak etmenekten pek çok ıyıdir. Çüa• 
kü her iıte inıan yenile yoaile u•ta 

olurl 
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Geliboludaki 
Kumluğun 
Efsanesi 

Gelibolu (Hususi) - Bugtın
lerde Geliboluda Dç şey rağbet· 
tedir ı 

1 - Havuzlar bağlar &lemi! 
Cuma gtıntı kasal>ada ne kadar 
araba varsa halka kiralanır. Bun· 
ların bir kıımı Küçük ve Büyük 
Havuzlar namı verilen bağların 
araıındaki eğlence mahallerine, 
bir kıamı bağlara gider. Aktam 
7 .. 8 de bu 150 • 200 araba bir
biri ardına dizilir ve pek ağır 
yürllmiye baılarlar ve bet daki· 
kadu bir dururlar. Her arabada 
ut, kemandan tutunuz da def, 
darbuka bile vardır. Eski yeni 
prkılar gazeller okunur. Bu ara
ba kafilesinin iki tarafı da seyir· 
cilerle çevrilmiştir. Ktiabaya ya• 
nm saatlik olan bu yol bu 1111ret· 
le ild saatte katedilir. 

2 - Panayır: Gelibolunun 
tam kl'rş1S1Dda Anadoluda Çar
dakta bir haftadır devam ediyor. 
Bntnn Gelibolu halkı en küçü· 
ğilnden en büyüğüne kadar her· 
gün kayıklar ve motörlerle gidip 
gelir. Bigadao, Çanakkaleden, fa
tanbuldan ve her yerden gelen 
binlerce insanlarla burau bir 
mahşeri andırıyor. 

3 - Kum Banyoları: Blit6n 
bu panayıra gelen köylil ve ka· 
ıabalı hıslk ayna zamanda kumla· 
ra girer!er ve kızgln kuma gö
mülerek saatlerce kalırlar. Giiya 
ağn ve swlarını orada bırakırlar. 
Bu kumlar iki kısımdır. Birisi 
Anadoluda panayınn olduğu Çar
dakta denize uzanan bir dilde, 
diğeri Gelibolunun Hamzabey 
koyundadır ki buraıı bilbasaa 
fevkalade güzel bir kumdur. Bfttftn 
bu kumların tif a hassasını halk 
ıöyle bir efsane ile izah ederler: 

Çardaktaki kum dilinin henüz 
mevcut olmadığı devirde Çardak· 
tan bir kayık Geliboluya hareke
te haz1rlanmış. O sırada bir ço
ban gelmiş, kendisinin de GeH· 
bol uya geçirilmesini rica etmiı. 
Kayıkçılar çobanJ ıöyle bir ılb· 
dükten sonra hiç aldırmamıılar 
ve Geliboluya hareket etmifler. 
Çoban bualann gidifhıe biraz 
baktıktan ıonra etefine oradan 
biraz kum alarak denize dökmiye 
ve derhal kara keailen bu kum 
tizerinde yUrüyOp kayığın arkasın
dan gelmiye baf)amıf. Bunu bay• 
retle ve korku De g6ren kayık· 
çılar hemen danftp çobanın elini 
ayağını öpmi1fler, ve kayıklarına 
alıp Geliboluya geçirmiıler. Bu 
çoban Hızır aleyhlsselAm imit ve 
bu kum da bundan dolayı pek 
mObarek ve tifah imiş. 

Trabzonda Yumurta Va 
Fındık Satışı 

Trabzon, 6 ( A. A.) - Bu 
hafta Trabzon Borsa11nda a4 
kanıt 30 paradan 37 klll"Ufa 
kadar 40,080 küo iç. 16 kuruttan 
18 kurup kadar 111,800 kilo 
kabuklu fındık, 13 kuruıtan 14 
bruı 10 paraya kadar 26,500 
kilo yaı fındık Ye 50 paradan 
22 • ,500 adet birinci yumurta ve 
20 paradan 11 bin adet ikiad 
J1UDUl'ta aablmlfbr. 

Çorluda Bir Kaza 
Çorlu ( Huauai ) - Kazamıza 

bağli Balaklı k&y6ade çok acıklı 
bir kaza olmuttur. Kay halkından 
olan Mustafa oğlu Abdullah baba
aının Karadağ tabancuile dl\ğlln .. 
de ateı etmek üzere oynarken 
yanında bulunan arkadaşları 12 
yaşında Adem ve ıekiz yaımdaki 
Klmili aol baklanndan vurmuştur. 

HABERLE 

Osmancık Kasabasının Müs
takbel Plinı Hazırlandı 

O.m ancık, 
(Husuat) - Ço
ruma bağlı bir 
kaza olan Oı· 
mancık pek eski 
zamanlarda ku• 
rulmuş bir kasa· 
hadır. Kızılırmak 
kasabanın orta• 
emdan geçmek• 
tedir. Oamancık 
yakın zamana 
kadar mllhmel 
bırakılmıf, imar
dan mahrum kal· 
mış bir kasaba 
idi. Yolsuzluk 
yüzünden ikbsa· 
den de geri kalmış olan Osman• 
akta aon zamanlarda canh bir 
imar faaliyeti başlamışhr. Bilhassa 
yol yapdmasma ehemmiyet veril
mektedir. Irmağın şimal tarafında 
bDyOk bir kayalık vardır. 

Bu kayalığın vaktile ~ürk 
beylerinin ikametine mahsus 

Armutlu ,.Çuya 
Ve Telgrafa 
Kavuştu 

Armutlu (Huıusi) - Armutlu 
halkı, poata ye telgrafsızlık yl· 
zGnden mUthit IMr mnşkll!At için· 
de bulunuyordu. Armuth:mun bu 
ihtiyacı karşılanmış, burada bir 
posta ve telgraf 4ubesi teıis edil· 
miştir. Bursa Valisi Fazlı, Bele
diye Reisi Muhtftin, Gemlik lray• 
makamı Gani Beyler tarafından 
knşat resmi yapılan telgrafhane-
de ilk tel yazısını Vali B. ver• 
miştir. Kasabamızda su sılnnbSI 
da hnkom sOrmekte idi. Bu it te 
halledilmiş, Diyarıbekirden gelen 
genç mühendislerimizden Namık 
Bey, yol Ye sair işlerini ikmal 
ettikten aonra, Vali Beyin emrile, 
asri bir çeşme plinı tertip etmiş• 
tir. Valf Fazlı Beyin himmetile, 
çeımeye alt bfitan levazımat ve 
ustalar Burudan getlrilmif, der
hal lf8 bqlanarak çqme fnta 
edilmiftir. Çeşmenin ldıtat resmi 
pek ,akında Vali B. tarafmdan 
icra edUecektfr. 

Çoruh Emniyet Memurluğu 
Muı ( Hnuai ) - Emniyet Me

mun Tahir Bey Çoruh V"dAyett 
Emniyet Memurluğuna tayin ediJ. 
mit ve yeni ndfealne baflamak 
tlzere hareket etmiftir. 

Keşan Panayın 
Kepn ( Hususi ) - Kazamız• 

da EyUlltın dokumnca gilnll bir 
hayvaa ve emtia panayın kuru
lacak Ye bir hafta deYam ede
cektir. Her tene olduğu ıibl 
ba nne de panayarda hararetli 
ahı •erit 7apalacetı tahmin olun• 
maktadır. 

Bahkeıirde SDnnel DDğBnO 
Balıkeair ( Huaaai ) - Himayel 

Etfal Cemiyeti tarafmdan 30 
ağultoata btıytık bir llllnnet d0ğlhı8 
tertip cdilmiıtir. DUğtlne 75 
ıeblrden, 25 k3yl0den olmak Dzere 
ytız çocuk glrmft ve Himayel 
Etfalin candan allkası De bu 
yavrular ıllnnet ettirllmft .,. 
eilendirilmlıtir. 

Oamncrlt• 15 gözlü köprüsü. 

bir mahal olduğu söylenmekte 1 
mevcut bazı eserler do bu ciheti 
te'yit etmektedir, bu kayabğm 
etrafında biı de kale vardır. 

Belediye kasabanın müstakbel 
planını hazırlatmıştır. Kasaba ev-
leri en mütekasif olduğu kayalık 
muhitinden yavaş yavaş kasaba· 

illD merkezine ve 
belediye muhi· 
tine doğru yayıl
maktadır. 

Kasabada ve 
Kızılırmak llze· 
rinde 15 gö:ı· 
ID kirgir ve pek 
boynk bir köprü 
vardır. 

KöpriinUn beş 
g&zn karada on 
gözll ırmak için
dedir. 

Yazın sular 
azaldığı için an
cak beş gözün
den IU akmak· 
tadır. 

Kaza arazisi çok mllnbit olduğu 
içi her nevi ekime müsaittir. 
Bağlar ve bahçeler mahsul ve 
meyva verimi noktasından pek 
bereketlidir. Kasaba 3 • 4 ıaat 
mesafeden gayet cesim ve balta 
girmemit denecek kadar gUr 
ormanlarla muhatbr. 

Muşta Maarif Hayatı 

llıq biri.el ••kte61 ve taliıa Aegeli 
Muş, (Husust) - 60 bin kftsur } de yapılacak Use ve Muallim 

lir aLk bir bütçeye malik olan mektepleri mlaabaka imtihanına 
Muı maarifi, kıymetli eller tara· hazırlanmaktadırlar. Bunlardan 
fından idare edilmektedir. Geçen bir kısmı daha ıimdiden vilAyet 
aene Mardinden ~kleo buraya merkezine gelmişlerdir. Aynca 
gelen Maarif Mndürü HllsnU Beyin birkaçı da asilleri askerde bulunan 
gayretleri neticesinde btitOn mek· muallimlerin yerine vekil tayin 
teplerin eşya vo ders levazımı edilmeleri için Maarif Müdiirlll· 
mllmkOn mertebe temi:ı edilmfı ğtlne miiracaatta bulunmuılardır. 
ve umumi mesaiye gayeli bir Bütçenin henOz tasdikten 
veçhe verilmiştir. gelmeyiıi ve bu ylizdfP de tamirat 

Bu ıene bfttçenin taıdiklnJ itlerinin kalmıı olm~ı dolayıslle 
mfiteakip .. merkez de dabU ol- mektep tatilinin bir mnddet 
dutu halde • birçok kaza Ye köy daha temdit ediJecetl . umulmak· 
mekteplerinde esuh tamirat ve tadır. Bura muaJJimlul aramada . 
lnpat yapılacaktır. Buatin 'ilAyet çok aamlml bir hayat vardır. 
dahilinde (20) mektep vardU'. Bqok glalerde Maarif ldarubacle 

Bunların (4) taneai Bitlis kaza· ve birinci mektepte k•cll anla-
ılnda olup ikisi tam devrelidir. nnda toplanb ,apan muallimler, 
Aynca bu kazada (75) mecutlu muleki birtakım hasblhallercle 
bir ortamektep vardır. Bu mek• bulu11JDak ıuretile tatil aylarmı 
teplerde çahpn (44) muallimin latifadoU bir ıekildo geçirmifler-
( 19) una yelli ~ t6fldl clir. Hatta hazan temsiller vermek 
etmektedir. . ıuretile do halkın lıtlfadeaine 

Bu HDe ha mekteplerden (82) çalqmıflardır. 
talebe mezun olmuftnr. Banlar- ilk teclriaat mllfettişl Nurettin 
dan blrçoldan da geçenlerde Ma.. Siret B. arkadaflarmı her sahada 
rif dairellnde yapdan Uıta lntaat teıvik etmekte ve onlara rehber-
ve San'atlar Mektebi mtlaabaka lik yapmaktadır. 
imtihanına fttirak etmlflerdir. Mu- MugJada Tahvil Salıfları 
him bir kısmı da leyli meccaal Muğla, 6 ( A. A. ) - Ergani 
ortamektepler lçla yapılacak lmtl· dahili iatikrazının ( C) tertibinin 
han gthılnl beklemektedirler. sabşıua b&flanmıtbr. Diğerlorl 

• gibi bu tertip tahviller de halkı· 
Bitliı Ortamektebındea moz•n mıs tarafmdan btıyllk bir teha• 

olan efeıadilerdea blrçoj'a da ileri- ltıkle ıabn abasnaktadır, 

Hariçte Bizim Halcl:.ımızda 

Yeni 
Türkiye 
Nasıldır? 

Alma11ya'da çıkao •e M. Hitler'in 
fikirlerini ne§l'eden yarı resmi Völkişer 
Beobahter gazeteıi, Gazi Türkiyeli 
hakkında bir tetkik serisi neıretmek• 
tedir. Biz bu yazılardan bir kısmınl 
buraya naklediyoruz: 

Son senelerde ve bilhassa 
COmhuriyetin onuncu yıl dönllmtl 
mllnaaebetile Almanya'da da bir 
çok mehafil alaka ile genç Tnı
kiye 'ye teveccüh ederek bu mem
leketin kendi dahili ihtiyaç ve 
zaruretlerine göre devam etmekte 
olan iktıaadl ve ıiyasi inkişafını 
zaman zaman takip etmişlerse de 
bu mehafUde bir me~ele hakkın-
da ötedenberi bir anlamamazlık 
hnkom sürmektedir. Bu mesele 
ıu 8Uall ortaya atmıştır: Ankara 
niçin Yeni Ttırkiye'nin hükumet 
merkezi olmuftur? Bu sualin cen
bını vermekle ayni zamanda Al
man okuyucusuna Türkiyenin bD
yUk ve mütebariz bir mikyasta 
Ankara ıehrinde bir ifade ıekll 
alarak tecessüm ettirilen yeni 
ruhunu anlatmıya çalifacağız. 

Tamamen zahiri bir görftıe 
nazaran, yeni Türkiyenin hükümet 
merkezi, muhasam devletlerin te• 
cavüzünden masun bulundurulmak 
için Anadolu içine nakledilmiştir. 
Fakat aynı zamanda bu tedbir 
ile daha başka şeyler de vuku• 
bulmuştur: Kemalist idare; lstan
bulun kozmopolit muhitinin an'a
ne ve itlyatlarile alakasını ker 
mif, Kapitülasyonlar zihniyetinden 
ve sahte medeniyet tezahüratın
dan uzaklaşmıştır. 

Çalde bir şehir .. Ankaranın 
h&kiimet merkezi olarak intiha• 
bında başbca ıebep, buraıınm, 
Oama.w.r devriacle latanbulo 
memleketin içi ile bağlayan u 
miktardaki demiryollanndan biri
sinin münteha noktaaını teşkil 
etmif olmasıdır. O vakitler An
kara halis bir Türk viliyet mer 
kezi idi. Çok fakir, civar •• 
havalisinio son derece gayri ikti
sadi şerait ve vaziyette oluşun• 
dan levantln parazitlerini kendisi
ne çekecek hiçbir cazibesi yoktu. 
Mamafih bu fakirane, fakat mlihdl 
olan terait ve evsaf sayesinde 
« yeniden kurma » işinin ihtilifad. 
bir aurette yapılması ve kontroll 
emniyet altına alınmışb. 

Ankara .. Hammer PurgstaJ. 
l'in [*) ıairane bir tasvirine tam .. 
men zıt olarak .. Avrupa me 
niyetine ahpn herkes için fena 
bir çil YUiJetlnde idi. GözllD 
alabildiği kadar geniı ve kırat 
bir ova • insana elem ve ızbrap, 
gam ve kasavet verici bir step 
halinde ve ancak bazı yerlerde 
yalçın kayalıklarla katedilerek 
ıomuz ve çıplak tepe ailsilelerl 
içinde uzamp gider. Şehrin kapı
lan .Sntlnde evvelce malarya br 
taklıklan vardı. Toz fırtmalarl 
eserdi, m yoktu. Eski su yolları .,, 
çepıeler harap olarak gayrikab· 
latlmal bir hale ıelmit. membalaı 
kurumuı ve bu suretle memleket 
gayri m8nbit ve fakir bir hal• 
dlfmlftB. Bu gayri mnsait ıeralt 
altında ve gayet mahdut vasıta
larla bllkümet ve idarenin, klil 
•• medeiyetin yeni bir merke 
yaratmak limitsiz bir tqebb 
giriımek demekti. Fakat o v 
Kemalizm, emel ve ideall mad
diyet Dzerinde galip ve mu
zaffer kılarak kendi kudretialO 
nOfuz ve zindegilinl is~t 
için her hareketinde kat'i bit 
imtihan devresinde bulunuyorcllfıl 
Kemalimı-Türke zeugin mikyAI 
nulp olan • siyasi bir kiyaset ~ 
dGrendlşlik göstermek suretili" 
imtihanda muvaffak olmuş -
davayı kazanmıştır. 

[*] Jos. v. Hammer Purgatall ~ 
edebiyatının tetkikçisi ve tcroiiDl 
olup 1774 te doğmuı ve 1866 
ölmüıtur. 



igaın Alemi 

Amerikadaki 
Grevlerin 
Sebepleri 

Birle9lk Amerika devletleri tlm
~l)'e kadar g8rmedlklerl büyük bir 
idlıe ile kartı karşıya bulunuyorlar. 

:aoo binden fazla ağır sanayi amelesi 
itini bırakmııtır. Bu miktarın kısa 
~lr :zamanda bir milyon sekiz yll:ı 
klai bulması çok muhtemeldir. Bu 
•dar nıu zıam bir inaan kütleat ne

den greve baı vurmuıtur? Anlatı.ılım: 
Anterikn nğır 11 nayl amelesi N. 

it A. denilen milli knlkınma idaresi· 
ilin tavassutile İf ıııhiplerlnden Uç 
hy lstemlılerdl: 

1 - 40 saatlik hafta mesaisinin 
ao •a.nte indirilmesi. 

2 - Ücretlerin aynen ipkaaı. 
l 3 - Amele sindikalarımn patron
lr tarafından tnnınmaaı. 

Amerika AkJr Sanayiciler Birligl 
lleiai, N. R. A'nın tavaHutu ile barıı
~, komisyonunun bu itleri 
lbllıakere için yaptığı daveti ka-
~\ll ctmi9tir. Fakat amele murahhaa-
1•r~Ie karıılaımaktan kat'i surette 
•tınkn< göstermiştlr. Bunun 6zerine 
•tııe\e alndikalan blrlltl de umumi 
'"•v karanm vermfı, bu karar tatbik 
•ihaıına konulmuıtur. 

~. Runeltin it batına ııelmeıin
~tın evvel İfçl Ye fı verenin vaziyet• 
tırlnde soıyaliı.me kaçan meyiller 
l'0 ktu. M. Ru:zveltln bu Hhada 
hptığı yenilikler, amele ıindikalıırı
~l ihtilAlcl bir mahiyet vermittir. 
d •uretie ki, bugün, bütan Amerika
it •, amele sindlkalan ııoıyallzme 

•çm lda kalmıyor, aynca cumhur 
:lainin kendilerini, fhtiJalcllik J olun

a letvik ettiği kanaatinde bulunu
torla.r. Bu kanaat yanlıı olmakla 

erlber, yeni dDnyamn esaslarını 
•lrıacak kudrette, bir grev hareketi
~in baı göstermemi itte bundan llerJ 
l•lnıittlr. Doııır..u 'V&Dh"· M. Ruzvelt 
ClZiaı it 11 5 • ' J ,.., 
b a t k<itlelerlnde oimdlye kadar 
eslemediklerf Wr amidi canlandır

ltııştır. E~er bu <imlt inkisara uğrarea 
!~ılyetin n d r c• vahim olabllece-
ıtni tahmin etmek aor delildir. 

'i.ireyy 

Uzak Ş rkta 
\'eni Bir itilaf Yapılmış 

Moskon, 6 ( A.A. ) - Harbin ga
~~leleri, aon zamanlarda Şarki Çin 
~ltıir)•ollarında Hlihat tasavvurları 
S '•retle baııösterml9tlr. Bu 11Iahnt 
/'°Vet memurlarile demiryolları O:ıe
~i Sovyet hukuku aleyhinedir. 

Aşk 
Gençl 
No.9 

7 - 9 - 934 
, İürkan Leylanın aleyhinde 
d~neıinden herglln birçok ıeyler 
y 1nlemesine rağmen bu sevimli 
lienge kızından soğumamıştı. 
b"attfi. onun ağabeyslle az çok 
~t ~önül birliği yaptığını hiaset-
esıne rağmen onu seviyordu. 

llralarmda dört beş yaş fark 
olnıakla beraber çok iyi anlaşı· 
Yorlardı. Leyli ona samimi 
candan bir : 
yapıyordu. abla muemelesı 

O ~Un alqanıa kadar bütün 
o sahıllerde gezdiler. E .. lendi
ler. Reilt dönUıte kara~olunu 
ınuvafık buldu. OtohUst 
Altıyol ağımda indiler. Bur:~ 
0nlara daha yakındı. 

Türkftn Leylinm koluna sanl
llııı: 

- Bırakmam vallahi.. Bu 
~tce bizdesin! diyordu. 
lll Hasibe H. ıabahın erken sa
larındenberl çalıştığı mutfaktan 

~en· k ç "kf "" 1 ~a 1 çı mış. ocukların gecı ıgın 
terek teliişa başlamıştı. 

k R,~ldin anahtan kapıyı açar• 
~n ta lığa fırladı. 
İUrkAndan evvel LeylAnın içeri 
diğinl gHrllnce ıaıaladı. 
~cıidin götleri Leyliinın ba11 

l'f t de onn bakıyordu. Hasibe 
il rn bu bakişlarda adeta )1al· 

BABICI TILG Ar 
Amerika Grevi 
Gittikçe 
Bügügor 

Vaılngton, 6 (A. A.) - Menııucnt 
grevine iıtft-ak edenlerin say111 dfin 
aktam (301) bini bulmu~tu. Bu artııa. 
kır •n te•uiit n şiddet kullanmak 

seltep olmUftur. Baz:ı patronlar fab
rlkalarrnı, yağ'ma tehlikesine karşı 

ken,ı;ıerl kapatmaktadır. COmbur 

Reiainin bir tavassut yapacatı haberi 
grev liderleri araınnda heyecan uynn
dırıaıştır. Fakat liderler, Cümbur 

Reisinin arzusunu mümllfin olduğu 
kadıır tatmin etmek kararındadırlar. 
Bö7le bir tovaasutu patronlar da 
hürmetle kabul edeceklerini blldlr
mlşlerdir. 

Diğer taraftan bazı yerlerden 
karl'aıahlı habarlerl geliyor. To:iyon 
ıehrlnde 17ncllirle fabrika bekçileri 
arasında çarpıtmalar olmuı, bir kiti 
6lmüt, 20 kiti yaralanmııhr. 

8700 Ki 1 işe Başladı 
Vaıington, 6 (A. A.) - Amerika 

alemlnyon tirketlnin (8700) lşçlıl 

tekrar lıe baılamıılardır. 

Tokyo Grevi 
T ahrikatçılara Ceza 

Veriliyor 
Tokyo, 7 (A. A.) - Belediye, 

tramvay ftçllerl grevine 8nayak olnn 
45 memuru çıkarmıf, fak at Cuma· 
dan evv 1 itlerinin batına geldikleri 
takılirde bu karan geri alacağını 
bHdlrmlttlr. Dün yaz:dıkımız veçhile 
bunların yekunu 11 bin beı yil:ıQ 
bulmaktadır. 

Cenevre 
Yolunda 

Lodr•, 6 (A.A.) Ak••m cemiyeU 
meclfılnln yarınki açılıtına İngiliz 
baımurahhnsı sıfatlle lttirak edecek 
olan Lort Eden, Cenevreye hareket 
otmlıtir. Slr Con s·mon Cennreye 
ancak Paz:arteai gllnü v racnk v 
lnglllz heyetinin baoına geçecektir. 

• 
Londra, 6 (A.A.) - lrlanda milı· 

tekJl devleti icra heyeti reisi M. dö 
Valera, Cenevrcye gitmek Ozere bu
ra relmlttlr. 

ri di 
Burhan Cahlt 

varan, af isteyen bir mana sezdi. 
Evine misafir gelen bu akraba 
kızına soğuk davr&nmaya dili 
varmadı. Birdenbire gayritabii 
aşikar bf r sevinçle: 

- O.... Buyurun kızım. Sefa• 
geldinl 

Dedi. 
Leyla yenge inin sesindeki ya

bancılığı, samimi görUııen neza
ketindeki iğretiliği hissediyordu. 

Hissediyor, fakat buna mana 
veremiyordu. Reıitle aralarında 
birlqen gönlll birliği aykm '\"e 
yeni birıey değildi. Yıllardan
beri iki aile adeta her fırsatla 
onların birbirlerine ait olduklarını 
ilısaa edip durmuşlardı. 

Hatta Hasibe H. bile kaç 
kere bayramlarda onun çenesini 
okşar, alnından öperken, yalmz 
onun iıitebileceği bir tatlı ıeale: 

- Benim güzel gelinimi 
Demiıti. 
Bu kadar iltifattan, alakadan 

sonra bu • değfıiklik genç kızı 
mUteessir ediyordu. 

Reşidin neş' il ve serbeıt 
hareketleri evin havasındaki dur
gunluğu dağıtmasaydı genç kız 
bu akşam derhal bir vesile bulup 
geri dönecekti. 

Fakat Türkan ve Reşit adeta 

j Milletler --~°.~~~~n~ ·-Girig ruz 

Cemal Hüsnü Bey Nam
zetliğimizi Koydu 

................................................ 
Bu Mevki Çinden İnhilal Etmiştir, lran 

Lehimize Feragat Gösterdi 
Cenevre 6 ( A. 

A. ) - Türkiye, 
Milletler Cemiyeti 
mecU.inde Çinden 
lnhilil eden gayri 
daimi az:ahğiı res
men namzetliğini 

koymuıtur. 
MlUetler C " ~

,·eti 11u." r.ıf':ınd.,, 
bi.· Aıyalı mem
leketin diğer As· 
yalı bir memleket 
tarafındnn iıtlhlaf 
edilmeai hakkında· 
mer'i1 usulden bu 
defa Türkiye lehine 
olarak inhiraf edi
leceği beyan edil
mektetf fr. 

TOrkiyenin Bern 
elçlai v• Mill•tleı 
Cemiyeti nezdinde 
daimi murabbası 

Cemal HllsnQ Bey 
bu hususta beya
natta bulunorak
demf§tir kir 
"- Türkiye Cilm. 

huri yeti, Millet
ler Cemiyeti Meclf ıd 
gayri daimi aza

Bern elçimiz oe Cemiyeti AloaJn Marahha.ımız 

lığına namz:etllğinl koymuıtur. TOr· 
klyenin on seneden beri Gulh yolunda 
yaptığı gayretler maJQmdur. Bilcllmle 
devletlerle ve hassaten komıuları· 
ınızln olan milnaeebetıerlmiz gayet 
e.J'idlr. EmeUmb: meeUa dahJJfnde 
ayni gayret ve me•afrnfze deYan1 
eylemektir. ,. 

Türki)•e filhakika bir Avrupa dev
letidir. Fakat diğer taraftan nzıılık
larm lut'alar arasında taksimi hiçbir 
hukuki esasa istinat etmemekte ve 
cemiyetin mlaakında böyle blr ıey 

bulunmamaktadır. Maamafih Tarkl
yentn bOyOk bir kıaım arazisinin Aı
yadıı bulunduğu da ayrıca bir haki
kattir. 

Ayni aıahğa namzetliğini koymuı 

bu yaklaşan tehlikeyi sezmiıler 
gibi onu meşgul etmiye bafladı· 
lar. Tfirldin ördllğU bir blfızu 
gösteriyor, Reıit flütle çal
dığı bir şarkının yanlışlarını aöy
lemesi ıçm onu dinlemeye 
çağrıyordu. 

Nihayet yavaı yavaş Hasibe 
Hammın o her zaman dikit 
makinesi gibi i9lediği halde bu 
dakikada hareketten kalan dıli 
açıldı. Yanında gülüşen, konuşan 
gençlerden aşılanmış gibi konuş
miya başladı. 

Ve yavaş yavaş annesinin de
ğiştiğini gören Reıit de açıldı. 
Geç vakte kadar oturdular. 

Leylanm dönmek fikrini on
larla beraber Haıibe H. da 
muvafık bulmadı. Fakat bunda 
genç kızın evinde misafir kalması 
meselesinden zlynde Reşidin onu 
evine kadar g5türmesi meselesi 
vardı. 

İhtiyar kadm gecenin bu iler
lemiı 1aatinde oğlunun genç kızJa 
yalnız sokaklarda dolqmaımı, 
(sanki onlar. hiç yalnız kalmiyor
larmıt gibi) hoı bulmamıştı. 

Reşit annesinin bu fikrini his
setmekle beraber yine mem
nundu. Hiç olmazsa Leyla onunla 
beraber kalıyordu. 

Tavla, iskambil oynayarak 
geçen saatlerden sonra Leylayı 
Tilrkiinın odosmdn hnzırladıklan 
karyolaya yatırdılar. 

Hasibe H. son defo onların 
vaziyetini teftiş eder gibi dol~ 
ıırken: 

- Kusura bakma kızım, 
yabancı değilsin ya.. daha rahat 

Ce11tal Hüsna Bey 
bulunan lran hükumeti, TOrklye lehine 
ol rak namz.etllğlnl geriye almıştır. 

Cenevre, 6 (A.A) - Cemal HilsnO 
Bey MJlletler Cemiyeti Boıkatipllğlne 
gönderdiği bir mektupla Milletler Ce· 
mi7eff k--7Jade inhiW edecek ola• 
ll•PI daimi azahklardan bfrl•iae 
TOrklyenio namzetliğini koymujlur. 
Umumi k!tlplik muhitinde Çinden 
boşnlncak olan azalığa Tarkiyenin 
lntihnbı muhakkak telakkkl edllmck
tedlr. 

935 Deniz Konferansının 
Hazırhklar1 

Loııdra, 6 ( A. A. ) - 935 deniz 
konferansı hazırlık müzakerelerine ilk 
Teırinde tekrar başlanacaktır. 

bir yerimiz yok. 
Diyordu. 

Ne yapalım! 

* Reşit odasına çekildiği zaman 
içinde büyük bir ıevinç vardı. 
Annesinin Leyliiya olan düşman
lığı yavaı yavaş böyle ıık temas
larla eriteceğine inanıyordu. 

İhtiyar kadın nedense genç kıza 
karşı son zamanlarda aykırı bir 
vaziyet almıştı. Fakat henUz 
vazifeye başlamadan evvel vakit 
varken Leylayı sıksık onunla 
temas ettirmek sa} esinde bu 
sebebi meçhul infiali dağıtabile
cekti. Nitekim bu akşam ilk 
hamlede o kadar soğuk davran
dığı halde sonra yavaş yavaı 
yumuşamıf, kızım, evladım de
miye baılamışh. 

Delikanlı bu yol üzerinde 
kendi kendine programlar çize
rek uyuya kaldı. 

>f 
Haıibe H. çocukların kah val

tııım hazırlarken ıinlrll sinirli 
dolaşıyor, mırıl mırıl söyleni
yordu: 

- Eskiden gece yatııı kalmak 
yoktu. Şimdi baııma bir de bu 
çıktı. Birşey değil kız alıştra 
alıştra kendini buraya mal ede
ceği benziyor. Eski halleri ol!la 
ne ise... Rahmetli Haydar B. 
habrlı, vergili adamdı, sağ 
olaaydı LeylAyı gelin almak için 
o kadar dilşlinnıezdim. Elbet 
bize de, TUrkanıma da faydası 
olurdu. Fnknthimdi kendi bakım
larından aciz oldular.. o Melek 
Hanım d hftla kocasından ahı-

, 

Gönül işler! 
.- , 

''istediğim Gibi 
Hayat Arkadaşı 
Bulamıgorum!,, 

-

Ankaradan §U mektubu aldım, 
bir düıUnce nUmuneıi olarak 
kaydediyorum, cevabımı müstakil 
bir yazım da vermeye çabşacağım: 

Hanım teyzeciğim; 
Şu karanlık gecenin eUkfınu içinde 

herke& giızel tatlı uykusunu uyurken 
ben aklımdnn çıkaramı) acağım bir 
mevzuu tahlile uğraşı~ orum. 

Evlenecek çağda bir kızım. Aileme 
müteaddit müracaatlar olduğu hnlde 
bu mi.ıracnıı.tların hiç birine muvafık 
cevap vermiyorum. Çünkli istediğim 
gibi bir hayat arkadaşı bulnmiyorum. 
Şimdiyekadar aileme müracaat edip 
beni istiyenlerin hepsi ancak 26 veya 
27 yaşlannda ben ise 45 vcy 60 yn· 
~ıında temiz ve sevimli bir zatla. evlen· 
mek niyetindeyim. Kendimde gençleri 
sevebilecek bir kudret hissetmiyorum. 
Veya aeviyorum, evlenmek ietemiyo· 
rum. Şimdiki lıayabmdan kurtulmak 
ve l ukarda nrzettiğim gibi bir hayat 
arkadaşı bulm k iltiyorum. Çalı1maktan 
birçok kişinin tahakkfımU altında yqa
mnktan u anıvorum. Araba karşıma 
iıtediğim gibi .. bir kim e çıkar mı? lete 
bu cilmleyi belki günde ) üz defa ıöy
liyorum. 

Fikrimin deği~cccgini veya lmrşıma 
böyle bir kimse çıkacağını lıi~ tnhm"n 
etmiyorum. Siz ne dersiniz? 

Ben orta yaşlı bir zatla evle ııınr·k 

ve hayatta ancak onu me ut etmek 
istiyorum bir yuva k"llrup vatana fay
dalı çocuklar ) etiştirmck istiyorum. 

Güzel fikirlerinizi bekler ve bu ve
sile ile ebedi hürmetlerimi sunarım 

muhterem Hanımte)l zeciğim. 
Aalına mut bıktır 

Enis Beye: 
Üzerinde dllşilnmemenlıl daha 

muvafık görür ve tebşir mektu
bunuzun g leceğini limit ederim. 

• 
S.. de Bireen Hanıma: 
Sevdiğiniz adamın hususi va

ziyetini bilmiyorum ki haklı olup 
olmadığınızı tayine çalışayım. 

Ailenizin ileriye sürdOğft namze
de gelince tavsiyem şu: 

G6nnediğlnb, konu§madığınıı, 
beyenip beyenmeyeceğinizi bilme
diğiniz bir adamla evlenmeylniz. 

HANIMTEYıB 
:zs 

bğı ptafah bırakmıyor. Evin içi 
otel gibi iıllyor, gelen kalır, 
geçen kal r, bir izzet, bir ikram, 
amma •onu ne olacak silah bilir. 
Şimdiki halde ellerinde kalan 
beı on kuruıu yiyorlar. O da 
bitince hallerine köpekler gUle
cek. Bir çiftlik davasıdır tuttur
muılar. Sözde davayı kazanırlaraa 
ellerine binlerce lira geçecek, 
onunla Lelylanın namına apartı· 
mnn alacaklarmış. Ooh, ölme 
eşeğim ölme yonca bitecek. Ayol 
perıeınbenin gelişi çarşambadan 
bellidir. O çiftlik davası daha 
çok ıürer, bana kalırsa onlar 
ana ku bu davayı mahsus icat 
ettiler. Öyle ya yetmij bin liralık 
dava bu, şaka değil. Bunu Leylanın 
hesabına adeta yem gibi kullam• 
yorlar. Bu ümide düşürüp kendi· 
lerine damat bulacaklar.. Hey 
kuzum bey •• Şimdi berkesin göztı 
açıldı ayol. Şqarım akıllarma •. 
Şimdi kız babaları petln peşin 
mal, mülk, alırlık gösteriyorlar da 
yine adamakıllı damat bulamıyor
lar. Erkek nerede? Kızlar tumeo 
ttımen. Hant hant koca arıyorlar. 
Davalı mirasla koca bulunur mu? 
Liifln pilav pifers deniz kadar 
yağ benden! Ana kız Reşide 
kancayı takmak iatiyorlar. Allah 
vere de oğlamn zayıf tarafını b~ 
lup başıma bir dert açmasalar. 
Aç gözU U Has'be kadın. Evla
dını sıkı tut, yoksa elden kaçırır
sın ha! Blrşey değil aenin de 
başında kız evUit var. O~u ~ld~n 
çıkarmak için sen de bır çıftlık 
davası uydurursun bal 

(Arka ı \ar) 



Sayfa 

:ı DIJn11a Hddiıelerl 
Okganosta 
Kaç 
Vapur Var? 

lngilterede neıredilen bir f ı· 
Segahatt• tatiatiğe .. gör~ bu· 

.. , t ~' gün bUtun dünya· 
SUI" Q 

• da Okyanus aşı· 
mesele$ı.. rı i§lemekte olan 

9400 tane vapur vardır. Bunlar· 
dan yalnız (lO) tanesinin hac· 
mi ( 30,000 ) tonun lis'ünde, 
diğerlerinin hacmi bu raka· 
mm altındadır. Aynı zamanda bu 
vapurların içinde (20) milden faz· 
Ja sür'ati haiz olanla ın sayısı da 
(20) dir. Halk sür'ati ve bü) ük· 
lüğii sevdiği cihetle en çok rağ· 
bet gören vapurların sayısı da 
bu (20) adedinden ibarettr. 

* tngilterede dünyanın en kav· 
gacı köpeğini seçmek için 

En kavgacı bir müsab?~a ?~~I: 
mıştır. Bırıncılıgı 

köpek Avusturalya (Bul· 
dog) ları kazanmıştır. iddia edil
diğine göre bu cina köpekler o 
derece kavgacıdırlar ki, içlerin· 
den bir tanesi tam orta yerinden 
ikiye bölllnse başın kuyruk ile 
çarpıttığı görülür. 

"' 
Amerikanın meşhur kolejle· 

rinden biri programında 
--ll-ag_v_a_n __ , ( Hayvan talimi ) 

ismi altmda ihtita l im l yari bir ders daha 
dershanesi ilave etmiştir. Bu 

dersi takip eden talebe meseli 
aslan ve kaplan gibi en yırtıcı 

hayvanların karşısında kalsa bile 
soğuk kanlılığı kaybetmemeyi 
öğrenecektir. Talebenin bu ders· 
ten imtihan vermesı için bir 
aslan kafesine girmesi şarttır. 

• • 
Inglltereni Leicestershrie şeh· 

rinde Coalvil iımindeki 

Pnnsigonda pansiyonda beı 
kişilik ~bir aile 

gaşıg~n yaıamaktadır. Bu 
bir aıltt ailenin reisi olan 

Valter Bradley 94 yaıındadır. 
iki oğlundan birisin yaıı (70) 
ötekininki (68)dir. Kızlarının biri 
(72) öteki de 67 yafındadadır. 

• 
Jngiltere Maliye Nezaretinin 

(dahili varidat) kalemi ta-

Milgonerl•· rafından neıredi
rin sa ısı len bir lıtatistiğe 

k "lig nazaran lngilterede 
• sı yor bü) tık aervetlerin 

ekailmesi devam etmektedir, 
mart ayında nihayet bulan mali 
sene içinde milyoner Hyılan, 

yani biı milyon İngiliz lirası aer· 
vete malik olanların adedi (333) e 
lnmiıtir. Bu miktarın içinde (97) 
taneainin geliri senevi ( 100.000) 
lngiliz lirasından fazla, ötekile· 
rinki eksiktir. 
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Tar·bı M sahabe 

Öl .. m Emri Neredeydi ·? 
Bu Emir, 
nunday 

Bir ~öylü nün Koy 

dı 

- Hünkarın taatlını bir kurşun şİ;;d ıne sokmuştuk. Alın 
asmıştık. Adanı/arınız #ı•ge bakmadılar 

Hezarpare adile Osmanlı tari· Mehmet Paşalar vezir idiler, bir 
hinde çirkin bir yer alan Ahmet viJayetin başında bulunuyorlardı. 

Paıa, 1648 yılının eylfılUnde Onların açıktan açığa idamına 
sadrazamlığa gelmitli. Kendisi yüriimek o anarşi devrinde mUm· 
defterdardı, sadrazamhkta Salih kün değildi. Herifler, can korku· 
Paşa adlı biri bulunuyordu. Tahh E.İle isyan edebilirlerdi. Çünkü 
işgal eden deli lbrahim, sık sık başlarında Levent, Sekban ve 
kendisini yoklayan iç sıkılmasına Sarıca adlı bir sürU ilcrettl asker 
tutulduğu için 18 eylfılde kendini vardı. 
okutmak istedi, bir tahtıravana Bunun için Mürteza Paşayı 
bindi, Davutpaşada Çinar şeyhi öldürmeye memur ettiği Haseki 
diye anılan bir üfürükçünün evine Murat ile havruzcu çavuşa, elle· 
yollandı. rindeki idam hükmünü aıkısıkıya 

Tarihi bir leke olan bu met· saklamalarını tenbih etti ve 
hur hünkar, arasıra tenezzlihe kendilerine onun Kaptanpaşalığa 
çıktıkça veya böyle UfUriikçü eri ta) in edildiğine dair ayrıca bir 
ziyarete gittikçe dar sokaklarda berat verdi. 
ökUz arabaJarile karşılaşmaktan Halbuki bu pa alarm ve bUtun 
fena hnJde sinirleniyordu, bu Anadolu valiJerinin Istanbulda 
sebeple lstanbula hiçbir araba casusları vardı. Maktul vezirin 
girmemesini ve lstanbulda kimse· oğlu Mehmet Paşa da bu casus· 
nin arabaya binmemesini emret· lardan birkaçını besliyordu. On· 
mitti. lar, şimdilik, amcasının öldU-

Tarihte hemen hemen eşi rüleceğinf, bu işe Haseki Muratla 
olmıyan bu araba yasağından havruzcu çavuşun memur edil-
her köylünün haberdar olmasına diğini, biraz sonra ölmek nöbeti· 
imkan yoktu. Çünkü tella'lar nin kendine geleceğini Mehmet 
İstanbuld4 bağırmışlardı, her Paşaya bildirmişlerdi. 
tarafa adam ve ferman gönderil· Genç vezir, bu haberin sıh· 
miı değildi. Daha doğrusu sadra· hatine tamamlle inanmadı, fakat 
zamlar, vezirler, hünkarın emir· boş ta durmadı, Bağdada gidecek 
lerine «deli aözüdür, bugün olan Haseki Muratla havruzcu 
aöyler, yarın unutur» diye fazla çavuşu yolda yakalayıp aıkı bir 
kıymet vermiyorlardı. Araba ya• araıtırmadan geçirmek vazifeslle 
sağını da gülünç bularak aade yola bir müfreze çıkardı. Bu 
bir tellal bağırtmakla iktifa müfreze, saray adamlarının Ust• 
etmişlerdi. lerini, başlarını arayacaklardı, 

Tesadüf bu ya, o gün Davut· MOrtez.a J>aşanın idamına dair 
paşaya gidilirken tabtıravanın bir emir bulurlarsa alacaklar ve 
önüne bir araba çıktı, hünkirı kendilerini yok edeceklerdi. Meh· 
sokak içinde beklemiye mecbur met Paıa, latanbula karşı isyan 
etti, deli adam da bundan ıon bayrağı kaldırmak, amcaaını da 
derece tehevvUı e düıtU, geriye kendine uydurmak için böyle bir 
adam yolladı, aadrazam Salih vesikanın elde bulunmaaına ltlzum 
paşayı apar topar üfOrUkçünün ıörllyordu. 
evine getirtti ve hemen idama Haaekl Muratla havruzcu ça· 
mahkum etti. vuıu yakalamak, Mehmet Paıa 

Zavallı adam yalvarup yakardı mllfrezeai için hiç te mUtkUI 
iıe de deliyi fikrinden caydıra· olmadı. Her iki 1araylı Merzifon 
madı, iıter istemez sustu. Orada önünde puıuya dUtllrllldü, çırıl· 
cellat yoktu. idam hükmünü çıplak ıoyuldu, bütün etyaları 
Hray uşakları infaz edeceklerdi. didik didik edildi, çizmeleri ıö-
Herifler bu itin ehli değillerdi, küldü, heybeleri parçaJandı, Fa-

kat MUrteza Paıanın idamına 
deli hUnkir iıe '

1

boğun, tez bo- -··············-··········· ... • .. ··-·········· .. ••••• ... •• 
ğun " diye barbar bağrıyordu. r--------------, ... , 
Kementsiz cellatlar, nfnrUkçU -- TA KV J M == 
evindeki kuyu ipini aldılar, Salih 
Paıayı boğdular. 

lıte Hezar Ahmet Paıa 
bu hadise üzerine sadrazamlığa 

geçmitti ve geçer geçmez de 
maktul vezirin hısımım, akraba· 
ıınt birer birer öldürmiye giriı· 
miıti. Bunların içinde kuvvetli 
ıahslyetler vardı. Meseli Salih 
Patanın karcleıl Mtlrteza ve otlu 

Ola 
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dair bır yazı, bir kiğit bulunmadı. 
Bilakis Bağdat Valisinin Kaptan· 
paşalığa tayin olunduğunu mnj
deleyen bir ferman vardı. 

Bu vaziyet karşısında mUfre· 
ze kumandanının yapacağı fey, 
özür dileyip herifleri sahvermektf. 
O da böyle yaptı, her iki Hray· 
lıya elbiselerini, eıyalarım geri 
verdi, kullanılmıyacak hale gelen 
heybeler, çizmeler yerine yenile
rini tedarik etti, bir de ziyafet 
çektikten sonra kendilerini ter· 
best bıraktı. 

Mehmet Paşa, kurduğu pusu• 
dan müsbet bir netice çıkmadı· 
ğını öğrenince mllteeaslr değil, 
memnun oldu. ÇUnkO amcası için 
b ir felaket hazırlnnmadığ'ı sabit 
olmuş demekti. Ayni zamanda 
casuslarının verdiği habere hemen 
inanmadığı için de kendi kendini 
tebrik etti. Çünkü böyle bir inan 
gösterip te isyana teıebbUs etıe 

idi haksız bir hareket yapmış 
olacaktı! 

Bununla beraber ihtiyatı yine 
elden bırakmadı, başına topladıj-ı 
kalabalığı dağıtmadı, lıtanbula 
karşı kuşkulu bir tavır aldı. Bir 
müddet aonra mahut aaraylıların, 
Haıeki Muratla havruzcu çavuıun 
amcasını öldürdüklerini duyunca 
büsbütün pirelendi, kuvvetli vali· 
lerle muhabereye giriterek 1.tan• 
bul aleyhine askeri tedbirler 
aJmaya koyuldu. 

Genç veziri bu didinme ıtra· 
ıanda bir fikir rahattız edip duru
yordu. Şu saray adamları, amca• 
ıının ölüm emrini nereye aalda-

• mıtlardı? Bunu öğrenmek için 
mUthit bir ihtiyaç hissediyordu. 
Onlann kendi adamlarını aldat· 
mıt olmalarından ziyade oynadık· 
ları oyunun yrrın ıahaı aleyhinde 
de tekrar olunması ihtimalinden 
UıUIUyordu. Ôyleya. lnaafıız 
aadrazamın pek yakında kendi 
aleyhinede bir idam hUkmU çıkar· 
ması kuvvetle muhtemeldi. B6yle 
bir vaziyeti karıılayabllmek için 
ıaray adamlarının hain emirleri 
nerelerde ve ne ıuretle sakladıkla
rını öğrenmeyi lüzumlu buluyordu. 

G•nç vezir iıte bu mUlihaza 
ile yine yollara mUfrezer çıkardı, 
Bağdat' tan·· amca1mın baımı taıı· 
yarak • dönen Haaeki Muratla 
bavruzcu çavuıu y"akalatmayı 
kurdu. Onlar, bu sefer de puıuya 
dUtmekten kurtulamadılar ve ya• 
kalanarak Mehmet Patanın huıu· 
runa aötUrUldüler. 

Genç vezir, bünkirdao ve 
ndrazamdan aldıkları emri yerine 

Para ile 
Abıhayat 

Beykozdaki Yuşa tepesi 
bulun güzel ve meıhur mesire) 
rinden biridir. Bu tepenin den 
ıathı mailinde (Abıhayat) iı 
verilen soğuk bir memba ıu 
vardır. Tepenin içecek yegin 
ıuyu da budur. Bu sudan he 
sene seyirciler meccanen istif ad 
ediyorlardı. Son zamanlarda bu s 
para ile satılmaya baılanmıştır 
İstanbulda buzlu suyun barda v 

kırk paraya satıldığı halde bura• 
da bir teneke su hazan 20, 3 
kuruşa verilmektedir. Bir bardak 
su 40 paradır. 

Buraya yanlarında para bu
lunmıyan fakir kadınlar ve çocuk• 
lar da çıkmaktadır. Suyun par• 
ile satılmaması için Beykoz bel.,. 
diyesine mUracaat edilmiştir. Sd 
bulamıyanlar tepedeki kuyudad 
1·1 tedarik etmek mecburiyetinde 
kalıyorlar. Halbuki bu kuyunun 
ı ıyu da içilmlye salih değildir. 
Belediye Abıhayatın meccane• 
içilmesini temin edecektir. 

Beykoz : lbrahim 

Borsada Buz Nasıl Satıhr ? 
Bursadan aldığımız bir mektu~ 

ta, buzun ölçüye ve muayyen bit 
fiata tabi olmadan satılmasmdad 
tlkAyet edilmekte, "herşeyi göreli 
ve takibeden,, Bursa belediyes .. 
nin mUdahaleıl iıtenilmektedir. 

Dvrsunbeylilerin Bir Temennisi 
Durıunbeyle Balıkesir arasıll'" 

da tren ücreti 188 kuruıtur. Bun• 
kasabadan lsta1yona 25 kuruş: ta 
araba Ucretl ilAve edilince miktat 
213 kuruş oluyor. Halbuki 
araba ve kamyonler Balıkeaire 
bir liraya adam taıiyorlar. Demi~ 
yolları idaresinin bUtUn hatlarda 
tatbik ettiği yUzde elli tenzilAU 
Balıkesir • Kütahya hattında da 
tatbik etmesini rica ederiz. 

Tursunbey; H. ll. N 

Bir Kariin (ki Temennisi 
Beyoğlunda Pire Mehmet soka• 

ğında fener yoktur. Bunun içhl 
bu aokak geceleri hiç te bot 
telAkki edilmiyecek bazı haller• 
aahne olmaktadır. 

Bu ıokakta Galata Ermeni 
klliaeslnin malı olan bir de mctru1' 
arta vardır ki mezbele halinde" 
dlr. Sari hutalıkların intlşat 
menimi olan bu yaz ııcaklarınd• 
artanın bu hali birçok ııhbl 
mahzurlar tevlit etmektedir. Br 
lediyenln fU iki mahzurun ref1 
temenniıinde bulunuyorum. 

Pire Mehmet Sokak 22 1\ o. 1 
Mehmet Ziya "' .......................................................... 

ıetiren bu adamları asmak v• 
keımek niyetinde detildi. Çonkd 
kendilerini- cellltlaklanna rağmeO' 
mazur görtlyordu. Y almz idaJI' 
emrini nerede ıakladıklarmı ötreO" 
mek lıtlyordu. Bu fikrini açıkçl 
ı6yledl ve ıu cevabı aldı: 

- HUnkArın hattını bir kurıu' 
ıitetine ıokmuftuk, atan terkialıı' 
&1mıttık. Adamlarımı tlıeye balr 
madılar. 

Mehmet Paıa, kendi mıntl" 
kasına gelecek herhangi bir sar~ 
adamım bundan aonra daha cid 
ıurette aratmayı taaarhyordllt 
amcası gibi faka basmamaya içİ" 
için ahtediyordu. Halbuki o gilO 
Haaeki Muratla bavruzcu çavut0 

1erbe1t bıraktağı gün kenditiıı}SI 
vali ııfatile elinde bulundurd:; 
Erzurum kale1ine eşekler Uı• O' 
de zarzavat getiren bir köylUO tt' 
koynunda Deli lbrahimin bir hrrl' 
vardı ve bu hatta genç veı 
idamı emrolunuyordul. 

M.1 



=I Ziraat Bilgisi ("') 
1 
Sorduklarınıza 
Cevaplarım 

Seydişelıird<> Sabit zade Kemal Beye: 
- Bizde fenni ziraata dair 

yazılan en son eser Manisa Meb-
usu Mehmet Y aıar Beyin "ziraat 
fenni,, adlı kitabıdır. ilk umumt 
kısmı 800 sayfahk bir cilt halin-

. de olup 928 tarihli ve Uç lira 
fiatlıdır. Iıtanbul kitapçılarında 
bulmak mfimkündUr. Eski harf· 
lerJe basılıdır. 

- Sığır Yetiştirmek hakkında 
da iki kliçlik kitap mevcut olup 
her ikisi de Ziraat VekAleti tara· 
fından bastmlmııtır. [ Sığır yetiı
tirmek ve bakmak usulll ] ismfn .. 
deki birincisi eski harflerledir. 70 
sayfa ve 926 tarihlidir. [ Kara 
sığır yetiıtlrlciliğinde takip edil
mesi liizımgelen usuller] ismindeki 
ikincisi yeni harflerle basıla olup 
Tevfik Süleyman Beyindir. 70 1ayfa 
ve 931 tarihlidir. Bunları tedarik 
etmek için Ziraat Vekaleti neşri· 
yat müdürlüğüne bir mektup ya
zarsanız; mevcut varsa gönderirler 
efendim. 

- Diğer sualinizde bahsettf
liniz muzır otu anlıyamadım. Bu 
ot acaba 17 Ağustos tarihli Son 
Postada bahsettiğim ( orobanı ) 
den baıka bir şey midir? Maa
mafih keyfiyeti mahallinden 
tetkik ettiriyorum. Öğrenince ya· 
zacağım. 

• 
Armutlıııla 7.. Alırnet Beyeı 

- FJokaeranm girdiği yerlerde 
yine eski şekilde bağ yetiştirmeye 
iınkan yoktur. Yeril bağ asmala· 
ranın mezkur haıereye karşı mu
kavemeti olmadığından mutlaka 
Amerika asmalarını dikerek bağ 
yapmak lazımdır. Bunun için top· 
ragmızı en yakın ziraat memuru 
vasıtaaile tahlil ettirerek •ize en 
uygun gel11cek nev'i tesbit ettik-

ten sonra yine ziraat memuru 
vasıtaslle devletin hususi fidanlık· 

larından köklü Amerikan asma 
çubuğu getirtirsiniz. Bunları dikip 
bilAhara bizim Uzüm nevilerile 
•tılarsanız mUkemmel bağlara 
1ahip olursunuz. 

- Bittabi bütUn bağ itl•rinin 
noksansız yapılmaa, her türlü 
hastalıklara kartı tedbirler alın· 
maaı şarttır. Bahsettiğiniz külle
me hastalığı memleketimizin her 
tarafmda vardır. Vaktinde bolbol 
ktıkUrtleme aayeıinde önU alına
blHr. Bağcılıkta uğrayacağınız 
mUşkUlleri bize sordukça cevap· 
larına bu ıUtunlarda bulacaimız 
tUpheaizdir efendim 

• Büyükadada 'Nihat Deye: 
-Afyonkarahiaara kadar olan 

bir aeyahatimde demiryolu boyun
daki ziraat vaziyetini ve bu me· 
Yanda da pancar 1ahaamı yakın· 
dan tetkik ettim. Memleketimizde 
aöylediğiniı gibi günden güne 
ehemmiyet kesbedeo pancar ıira
~tlnin göze çarpan kusurlarını 

t :nn f lncelikleriJe ileride yazaca
• •ndlnı. 

* Sam unda berb J> B 
B . er \CCep eye: 

- öyle hır ite . . k . i 
her şeyden evveı ıırııme 1•ç~ n 
1 1 b 'l . u mea ege 

B
Uizumf u o a~hfı gıy~ . aıubtaçsınız. 

r en ve ı ııaa ıııle birleıir ve 
bu uğurda yapılması IAzungele 
teıkilatı kuracak sermayeyi bulur~ 
•anız muvaffak olmak ihtimali 
kuvvetlidir. Aksi takdirde eliniz
deki birkaç parayı da bu uğurda 
kaybetmeniz mUmkUndür. Büyük 
mikyasta hayvan beslemek süt, 
Peynir ve yoğurt işlerile uğraşmak 
bizim görüşümüzle basit bir 
ınesele değildir. Y azdığını:ı ıerait 
altında bu işe teşebblisünüzü 
doğru bulmuyorum efendim. 

Çiftçi 
(•) Ziraat huauıundakl mUtkUllerlnlal 

eorunuı. Son Poıta'nın (çUtçl) •l 
ılaa C•••p •eracektlr. 

SON POSTA 

Dlnyada Olup Bitenler 

Almanyanın Hava Kuvveti Var Mıdır? 
Komıusunun Toprağı Üzerinde Uzun Bir Tetkik Uçuıu Yapan 

Bir Fransız Tayyareciai Anlatıyor 

Ticaret Tayyaresinin Harp Tayyaresinden Farkı Ne? 
_..........._ ...... -

F ransızlarıo Journal gazetesi, 
Fransızların oldukça tanmmış bir 
tayyarecisi olan ( Didier Poulain)i 
Almanya üzerinde tayyare ile uzun 
bir uçuı yapmaya memur •tti. 
Maksat Almanyada hakikaten bir 
hava kuvveti mevcut olup olma
dığını anlamaktı. Didier Poulain 
bu seyahatine tehlikeli bir günde 
başladı: 

- Hududu geçmiştim. Kolor.• 
ya mıntakası üzerinde uçuyordum. 
Hava birdenbire karardı. Şiddetli 
bir rüzgar çıktı, bir dakika &onra 
koyu bir sis içinde kaldım. Etrafı 
görmek mümkün değildi. Alçal
miya karar verdim, hiç olmazsa 
Ren nehrini gfüecek, sahilini ta• 
kip edecektim. Fakat nereye ine
bilirdim? Tereddllt içindeyken bir 
motör sesi işittim, baktım bir 
tenezzüh tayyaresi bana muvazi 
ilerlemektedir. Kolumu salhyarak 
pilotunun nazarıdikkatlni celbet· 
tim, yolumu şaşırdığımı anlatmiya 
çalı9tım. işaretle: 

- Beni takip ediniz, dedi, ar
kaaına takıldım, bir müddet gittik. 
sonra bir işaret daha yaptı, altı· 
nızda inebileceğiniz bir tayyare 
meydanı vardır, demek istiyordu, 
indim, burada l:endisine alenen 
teşekkür ederim. 

* Yine Didier Poulain anlatıyor: 
- Nereye gittisem, hangi tay• 

yare istasyonuna uğradisam Al· 
man meslektaşlarımın hepsinden 
de büyük bir nezaket ve hUsnll 
kabul gördüm. Fakat doğrusunu 
ıöyliyeyim mi, bütün bu ark•daılar 
da rakibini dostça ıeyreder gibi 
bir hal vardır. Hani iddialı bir 

. futbol maçında, takımlardan biri
nin oyuncusu soyunmak için yan
lıthkla rakip takımının loca1ına 
girer, birdenbire herkesin nazarı 

· altında kalır, Üzerlerinde "timdi 
görlitUrüz,, demek istiyen bir edl 
vardır, kendimi tıpkı öyl• hi11e
diyordum. ,, 

• 
Didier Poulain'n yaptıiı tetki-

kattan çıkan neticeye gelince: 
- Eütü.ı Alnıanyada münha

sıran "Askeri,, denilebilecek bir 
tayyare kuvveti yoktur. Alman 
hükumeti V ersay muahedeainin 
kendisini böyle bir lrnvvet edin· 
mekten meneden maddesini ale
nen yırtmamış, işi başka tekilde 
halletmeye çalışmııtır. Yani: 

1 - Bugün Almanyanın he
!1ıen her şehrinde bir tayyare 
ıatasyonu vardır. Ve bu tayyare 
istasyonları, Dünyanın en mükem
mel istasyonJarı arasııida sayıl
maya değerlidir. 

2 - Almanyada son derece 
muktedir, adedi üç binden fazla 
tecrübeli pilotu vardır. 

3 - Almanyada bir çok hava 
ıporu kulübü yardır ve bu kulüp 

mensupları askeri dlıipline tabi· 
dirJer. 

4 - Almanya istediği dakika· 
da bu varlıkları askeri hale ıok· 
maya muktedirdir. 

Makinelere gelince .. 
Fransız tayyareciıl Dldier Pou· 

lain diyor ki: 
- Evet, Almanya bu dakika

da askeri tayyareye malik değil· 
dlr. Fakat :zahirde emniyet veren 
bu vaziyetin altında gizli tehlike· 
ler mevcuttur. 

Bugün Almanyada herkesin 
görebileceği başlıca iki tayyare 

-- _____:....• T 

Geçen naf
ta bir Rus 
filosu bazı 

Avrupa 
payltahtlarını 
dolaştı, bu 
resim filo
nun bir kıs
mını göster· 
mektedir. 

Yandaki 
küçük resim 
Almanların 

Teinker tay. 
yaresidir. 

kanatlarının altında (50) ıer kiloluk 
(18) bomba, sürat 240 kilometre. 

Derhal llAve edeyim ki bu 
kudrette bir fevkaladelik yoktur. 
Baıka noktaya geçelim. 

(Jungers G. 32) modeli başka 
bir tayyare daha vardır. Bu tay• 
yare (12) ton yük taıır, saatte 
185 kilometre sUratle (7) saat 
kalabilir. (20) santimlik bir 
top ile (8) mitralyözü ihtiva 
eder. Ben bu tayyaralerin tica
ret cinsi ile uçtum, içinde 38 kişi 
vardık. 

İlave edeyim: Almanya bu 
tayyarelerden henüz 2 tane yap-

Ruı tayyareıerinden biri. • 
teşekkülü vardır. Bunlardan bl· mıştır. Daha yapacak Ye bir mik· 
rinciıi (spor kulüpleri ittihadı) dır. tar da Japon ordusuna satacak· 
EIJerinde 1600 tal yare mevcuttur. tır. Devam edelim: Alınaoyanın 
Bu tayyarelerin askeri kıymeti yok· dört mitraJyoıı: taşıyan ve ıürat· 
tur. Olsa olaa piyade hesabına )eri saatte 180 olan 200 kilo-
baait ketiflerde kullanılabilirler. metre arasında tehalüf eden, 
Belki de azim mahzurlara rağ· ( 24, 31, 33 ) modeli tayyarelerini 
men topçu aletinin tanziminde geçiyorum. En korkuncuna geli-
iıe yarayabilirler. yorum. Bunun adı (Heinkel 70)tir. 

Almanyada ıon ve ikinci milt· Hem takdirimizi, hem de ıtıphe· 
kül Lufthansa ticaret nakliye ıir- mlzi celbedecek bir alettir. 
kelidir. Bu tirketin tayyarelerine Şüphemizi celbedecek alettir, 
gelince : çünkü bütün vasıfları harp için 

Berlinde Templhof tayyare yapıldığını göstermektedir. Bugün 
meydanına inmiıtim, Tayyareyi bu tayyare (Berlin i!e Sevil) ara-
koydukları yerin yaoıbaıında na· ıında yolcu naklinde kullanıl-
zırlardan Göringin tayyaresi ya- makta, saatte 320 kilometre 
tıyordu. (Yungera 52) modeliydi, sllratle gitm-ekte, 5 yolcudan 
bu model Alman hatlarında ( tip başka 2 pilot çahşmaktaeır. Fakat 
tayyare ) olarak kullanıldığı için yarın istenilirse bu süratf 380 
dikkatle baktım : kilometreye de çıkarabilir. 

- Ticaret tayyaresi mi? Şim· Bir defa bazı ,.ğır]akları 
diki halde ıüpheslz öyle. Fakat atılıp ta motörü (Komprenew) liya 
harp tayyaresi haline getirilmesi çevrilince süratinin 500 kilomet-
için ne kadar zaman ister? Mu· reye çıkacağı muhakkaktır. Bu 
hakkkak ki çok değil. Esasen bu öyle bir siirattir ki tayyareyi 
ihtimal şimdiden nazarı dikkate gayri kabili tahrip bir hale getl• 
alınmıştır. Planları hazırdır. rir. Karşısına çıkılması mümklin 

(52 Jungers) modeli tayyare- değildir. İşte Almanya simdi bu hal-
lere 20 milimetrelik bir top, bu dedir, yarın bu sonuncu çeıit tay· 
topa eş olarak bağlı bir mitral- yarelerini çoflaltıp ta o muktedir 
yöz, bir makineli tüf ek, gövde pilotlarının eline verirse ne hale 
altında yUzer kiloluk (6) bomba. geleceğini ıiı dUtününUz 1 

Sayfa 7 

1 Bilmecemiz ı: 
Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Birer mUrekkepli kalem ala· 
caklar: lstanbul kız lisesi 'l'tiııa, l tan· 
bul kız Ortamektebi 219 Mediha, Ba
kırköy postahane sokak .\o.() te l'emal, 
lstanbul kız Ortamektep 3 Nihal, Ko· 
camustafapa§a Vidin sokak No. 2 de 
Can Bey ve Hanımlar . 

Birer bUyUk sulu boya ala• 
caklar: Eyilp Ramizde Boşnak mahal
lesinde Ah Halit, Lüleburgaz eşrafın· 

dan lzzet beyin torunu Erol, Kadıköy 
11 inci llkmcktep 284 Yusuf Ziya, 
Konya ietnsyon caddesi Arııpoğlumnkaeı 
58 No. da Dehin, NıQantaıı Ak~am 
kız san'nt mektebi 1200 .\:)han Hnnım 
ve Beyle . 

Birer lastik top alacaklar: 
Fatih 13 üncü İlkmcktcp mezunu 718 
Sait, Be iktaş ~erencebey yokuşu !;iair 
Nef'i sokak Dürdane, İstanbul 13 üncü 
llkmektep 784 Reyyan, letanbul Gedik
paşa Divanali caddesi No. Neşet Avni 
Bey ve llaDımlar. 

Birer muhtara defteri alacak
lar: İstanbul 12 inci 1lkmcktep 263 
Meliha, Uzunköprü posta telgraf mıi• 
dürü Tevfik bey kızı Cahide, letanlıul 
Hatapkapı pideci fırınında Mehmet, 
Konya Gedikli küçük.zabit . nlC'k~bi 4 
üncü sınıf 238 1. Nacı, Fatıh Husam 
bey mahallesinde Bülent, Nazilli Turan 
mahallesinden kadın gardiyanı Hayriye 
oğlu Yaşar, Beyoğlu 37 inci llkmektep 
E. S. Cem, Sabanca brlcdiye reisi 
Hıza bey oglu Ömer Lfıtfi, lstanbul 
2 nci IJkmektep 174 Sefer, Antalya 
Dumlupınar İlkmektep 5 inci sınıf 314 
Ahmet Ziya Bey ve Hanımlar. 

Birer boya kalemi alacaklar: 
Ankara Devlet demiryollnr1 umum mii
dürlük telgrafhanesinde İhsan bey kızı 
Ayten, Devrek O. miiddeiuınumisi 
Emin bey oğlu ~I. Necati, lstanbul 15 
inci llkmektep 22 Kadri, İstanbul san'at 
mektebi 51 liô.di}'e, Vezneciler Bnla .. 
banagn sokağı No. 7 Nafiz Bey Ye 

Hanımlar. 
Birer kUçük sulu boya ala· 

caklar: İstanbul kız Ortamektebi 700 
.Ahmet Aliye, Konya sarraf Vcbpi bey 
oğlu Kemal, Fatih 13 üncü llkmcktep 
629 Necdet Eeridun, İstanbul kız lisesi 
66 Handan Fevzi, Mer11in Ho.ncızade 
vekili Ahmet Bey oğlu Orhan Bey ve 
Hanımlar. 

Birer şlfe kolonya alacak· 
lar: Beşiktaş Hasfmn arkasında • ·o. 
11 de Müyesser Asaf, Bakırköy Dad
yan llkmektebi 78 Keğauıı. NezarP.t. 
yan, Samatya Kocamustafapaşn cnd<* 
sinde 892 de l::Ian, I• atilı Hefah sokak 
No. 11 de Nezihe, İstanbul Gclenbevi 
ortamektep 312 İbrahim Selllhattin 
Bey ve Hanımlar. 

Birer kartpostal alacaklar: 
Samsun Kazımpaoa caddesi Süleymn
niye sokak Sadi, Kumkapı J\üçüka) a· 
sofya Güngörmez ıokak Adnan, 'J'e~ 
klrdağ Ertuğrul mahallesi Ay sokak 
No. 84 Turgut Eniı, Heybeli sana• 
toryomu Tekirdağlı İsmail Hakkı, 
Kırkağaç İlkmektep 4 üncü sınıf Ziyaf 
Ankara Ulucandar caddesi Rüstemnal 
mahalleıi Ulukapı 104 Oevat, Mersin 
ithalat gümrüğü muhasebe katibi Esat 
lJay kızı Suna. lstanbul 3 üncü nk
mektep 44 Güne§, J{adıköy •rkek 
llıeai 838 .Necdet, Ankara Yenişehir 
memurin mahallesi ~~o. 12 de Azade 
Süreyya, lzmir Kemalpaşa Armutlu 
Galatasaraylı Selabattin, Haliı;feneri 
Fethiyekapı11 ıokak !_\o. 5 te .Giil~o 
Hamdi, .Ankara Sınayı eaddesı ~o. 
g da 1'. Oıman, Üıküdar Doğ·ancılar 
Şairnaili sokak 2\o. a te . ~!1rüuoiııı, 
Liileburgaz So.rınısaklı c;ıftlıgınde mn• 
kinıt l\luharrem. Oııküdar 46 ıncı mek· 
tep 24 Hatice, Germencikte Reisköy 
aan'at mektebi talEıbeeinden 8e]çuli, 
lıtanbul emrımziihreviy~. hastahane• 
ıinde hemşire füihııor, Ödemiş orta• 
mektı!p sınıf 3 i\o. 23 A. HulUsi, An· 
karll belediye ıu işlerinde. Şazi~e, 
~ı\.'as Ziyagökalp mektebı mııullıın 
lsınet hanım veğ'eııi Erdem, lııılanbul 
kız ortanıekte~ 20ll Ve?at, l~tanbul 
kız li eai 769 Ziilıran, zıraat mucadele 
katibi :Mustafa Dey oglu . ~a<lettin, 
Ankara < 'ocuksarayı caddı>sı Bo~·ncı• 
ali sokak No. 5 Zeliha, İstanbul 44 ci& 
ltkrnektep mezııularındun 138 ~lediha 
Hııııim, 1Jıiıl·o Cedidiye mahallesi mal 
miidürii oglu Sabahııttin, Gümiişhncı
köy Jandarma kumandanı kerimesi 
:\erimaıı, .\kaaray Sofular caddesi 
HnJ!ıpbey sokok l\o. 6 da Seher, G<'Y
vo Pnşa sokağı 30 .No. da 5 iııci mPk• 
tep talebesinden ~ 1evzat, İzmit (1ukur
bııg malıollesinde 12 No. da Fuat Bey 
oglıı Milcalıit, Ankara Atıfboy mahal• 
lesi 97 ~nzmiye Seyide, fstanbul Pa
~uLahcesiude Dildar Sııdri. Adana ~·
şatbe); mehıılleıi 112 sokak N o. ,ı t• 
Bedia. J{ast~moau posta telgr~f bat 
müdiiriyeti ayniyat memuru Jlıdayet 
Ht•v kızı :-:iikran, İstanbul 2 uci llk• 

mektep Muıtafa SamiBey vo Hanımlar 
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TOMBUL MiRASYEDi 
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Yazanı Sermet Muhtar 7-!l-934 

D ··haracının Sözleri Birer Cevahirdi •• 
Bu, hokkabaz Boyacı oğlu mu ki 
durmadan sırnaısın. 

Hepsi de tasdikte idi. Öyleya, 
doğru doğrudur. 

Kambur Nebinin makaralan 
harekette berdevamdı: 

- Saniyen terbiyesi de mU
kemmel bulunmalı. Şerhedeyim. 

Konak arabacısı denilen mah
lukun çuha setresi kavuşuk, par· 
lak düğmeleri illk'i, oturuşu 

edepli, efendis
0

nin hitabına kartı 
cevap veriş nezaketli olacak. 
Dur dedin mi, derhal terbi yel eri 
aol ele alıp sağile temennahı ba· 
aacak. Çek dedin mi hAkeza ..• 
Bir yerde mola mı vereceksin, h ... 
men atlıyacak; beygirlerin baş 

ucunda, kolları göğıe kavuıtura• 
cak .... Kavuıturacak amma, efeD"" 
dim nerede, ben nerede kabilin
den duruı değil. Kulağı kirifte, 
ıözn de teftişte .•. 

Mevzu çok mühimleıtiğl için, 
hepsi gözleri de, kulakları da 
dört açmışlar, harf kaçırmıyarak 
dinliyorlar, koca kambur daha 
derinlere giriyordu: 

- Saniyen mi yokaa salisen 
mi?... Evet, saniyeni birirdik .•. 
Salisen arabacı olacak köftehor
da, klifi mikta\'da temizce :yüz, 
uygunca çehre lazım değil mi ya? •• 
Kaıı gözil bir taraf gitmiş, ağı:ı 

burnuna kanımış, bir mendeburu 
canım arabaya oturt. Alimallah 
rezil ve rllsvay olduğun gündllr .•• 
Maahnza dediğim cihetler karar 
radde ini zinhar aşmamalı. Zira 
güvende, kıvırcık zlilUflU, sUnbül 
bıyıklı, Razzakl zade tarçın bey 
kuruntulu olan da katiyen ve 
katıbeten cayı kabul değildir. 
Boğaz tokluğuna gelse, ağzile 

kuı tutsa, öylesini vallabilAzim 
kapıdan dehlerim, ( Bir gözntl 
kırparak ve sesini yava .. 
latarak: ) « Ketme ltizum yok, 
evvela hanede taze hatun var. 
Yarüağyara dedikodu sermayesi 
IAzım. Alemin ağzı torba değıl ki 
tutup büzesin. Saniyen bir meıi· 
reye gittin de bir miktar çeşmi 
çerez ve uzaktan teyemmUmle 
nemnak gömülU ıadedeceksin .• 
Nazenin ve şivekfirların tabayii 
malum. Çoğunun gönülsllz, daha 
açıkçası midesiz bulunduğu mn
ıellemi enamdır. Sultan Mahmut 
koçusu kılıklı landomuza kurul
muş şehzademisal tombulumu, 
arslan gibi katibimi görmezler de 
- dilim kurusun amma söylemesi 
benden • o altmış paralık arabacı 
ile aşna fişneliğe kalkıtırlar. 

Dubaracı coıtu: 
- Asfas, kulun, kölen olayun, 

Jstanbulda da bir Gladiston ya· 
ratmışsın; hem de Londradakinl 
aus pus edecek Gladiıton da 
haberimiz yok; öküzler gibi 
uyuyoruz. Bu biçim pavrikatorluk 
olur? 

Her biri başlıbatına bir dllrrU 
hikmet olan bu aözleri dinlerler· 
ken, beyler, küçUk dilleri 1rözU· 
kecek derecede, ağıdarı açık 
bakıyorlar, Nabi Efendi ise bila· 
bütün vecde geliyordu: 

- Rabian, herifte ente kelle, 
bilek kol da lazımı gayrımUfa· 
riktır. Maşallahı kan, yağızlarımız 
gtiçlll kuvvetli. Kağırkaaı çıkmıı, 
üflesen }ıkılacak, selHırrie rnUp· 
tel - ı bir arabacı bu ateı gibi 
küheylanları z ptedebilir mi hiç? 
Mahnlliit ve e vakımızın hali ma· 
lüm. Esnayı gUzerde bir hendek 

" nacaiı, bir tümaek aşılacağı 

da haritada var. NeuzBbillih ara• 
banm knttedek oturacağı, çatta· 
dair makaaının veya dingilinin 
kanlacağı tutar. Landoyu havala
mak, kırık yerJ bağlamak bizlere 
mi dllşecek? 

Yine gözünü kırptı; kelklU bı
yığını burdu; ıinai sinsi gülerek 
sesini yavaılattı:: 

- Himiaen, ki en matlup olan 
şart ta bu arzeyliyeceğimdir, araba· 
cının uyanık, açıkgöz, en doğru 
tabirlle lep demeden leblebiyi ça• 
karlardan olmaıı ne kadar lazım· 

aa akıl cicoz, fikir marangoz ka
bilindekilerden bulunmamuı da 
okadar elzemdir. Meaeli, Allah 
bayırlıaile ka•uıturaun, evvel bahar 
gelince Kij'ıthane piyasalarına, 
Çırpıcı, Velefendl, Bayrampaşa 
Alemlerine lttirak edilecek. Lan
donun içinde, camide vaaz dinler 

veya cenaze namazınt1a tehiyyat
ta bulunur gibi oturulacak değil 
a ..• Herkea gülüp eğleniyor, lşa· 
retler teati ediyor, yekdiğere söz· 
ler atıyor; hulasa felekten gün 
çalıyor... (Arkaaı var) 

Tunus'ta Kanlı Bir Karga
şalık Oldu, Ölenler Var 

Tunus, 6 ( A.A. ) - Sus cıvannda 

Mekninde hadi11 olan karga9ahk e • 

naaında yerli jandarmalardan bir kişi 

ile ahaliden üç kiti öldürülmüf, birçok 

ldmaeler de yaralanmıthr. Mekin 
belediye dairesi yanmııtır. 

Aaayif iade olunmuıtur. Sokaklar

da kol gtzlyor. 

Cereyan eden bu bidlseler1 son 

tahrikit elebaıılannın, cenuba llrOl

mek suretli• cer.alandırılmalan hak
kında Fransız yilkaelc makamlarının 

ilk Tedrisat 
Kadrosu Hazır 

Birkaç gündenberi lstanbul ilk 
tedriıat kadrosunu ha%1rlamakta 

olan Maarif müdürü Haydar Be} in 
riyasetinde, ilk tedrisat müfettiş· 
lerinden mürekkep komisyon me
saisini bitirmiıtir. 

Yeni kadroya göre şehirden 
(181) kadar muall"m mülhakat 

köylerine gönderılmektedir. Tale· 

besi az olan yüz kadar mektepte 

baş muallimlerine sınıf dersleri 

verilmiştir. 

Kadro Teşrinievvel batında 

alakadarlara bildirilecektir. 
• 1 • 1 1 ..... 1 •••••• ~ ......... .. 

' •TAKSiM~~ 

BELEDiYE BAHCESi , 
Bugiin saat 11 • 13 te caz 

saot 17 de ve gece saat 22 de 
gayet zengin 

VARYETE PROGRAMI 
(2401) 

' . . . . . . ' .. 
Meccani Lisan Dersleri 

K dın Blrllj'I Umumi kit pi ğindenı 
· Birlikte verilmekte olan meccani 

lisan deralerinden Almanca dersi 8 
Eyllll Cumartesi a-llnünden itibaren 
bathyacaktır. Arzu edenlerin yarından 
itibaren Birlik merkezine saat 14-16 
müracaatlar1e 

Tunua beyi ile anlqarak, aldıtı ted
birler netices' dir. 

Almanyada Tem
sili Vazifeler 

Londra, 6 ( A. A. ) - Mevauk bir 
habere a-öre, Almanyada Hit)erin 
muavini M. Hes Baıvekilet ve 
CGmhur reialiji muavinlikle.rile fırka 
llderlljine getirilecektir. Fırka lider 
muavinlitine de M. G8rinain 2etirile
cej'i aöyleniyor, fakat kabul etmiye
cefi de illve ediliyor. 

loa Posta 
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8- 8-1934 
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Beyler!. Hesap istiyoruz 
Millet Kesesinden Çıkan 26 Bin Lira 

lie Acaba Ne İş Görülmüştür? 
--------

( Battarafı 1 inci aayfada ) 
{ nu da ıöyleyelfm ki, atle

tizm bize yedi ıenedenberl yalnız 
antrenör ma8f1 olarak ( 26 ) bin 
liraya mal olmuştur. Kendisine 
atletleri yetiıt!nnek vailleıi veri
len M. Abraham ismindeki antre· 
nörlln Oç ytız Ura aylığı vardır. 

Bu zata yedi &enede temam 26 

bin lira verilmiıtir. Fakat buna 
rağmen bir tek muvaffakıyet elde 
edilememiftir. Muhtelif mUsaba· 
kalara iştirak için yapılan maı· 
raflar da caba. 

Yine tiddetJe i eri sürüyoruz ki 
eter it vaktiles ciddi abnmıt ol· 
aaydı, herkea vazife.ini bilıeydi 

bu 26 bin lira memlekete yılmaz 
ve yenilmez sporcular kazandırırdı. 

Heaap iatiyoruz : 

J -- Birf birini kovaLyan bu 
matllibiyetlerin sebepleri nelerdir? 

2 - Milli bayaiyetimw inciten 
ve hırpalıyan bu yenilmelerln 
.ıneaulleri yok mudur? 

3 - Antrenöre verllen 26 
bin lira ile fİmdiye kadar ne ka• 
zanç elde edilmiştir? 

Bu hesabın verilmesini ve mes• 
ullere, ibret olucu bir aldbet ha· 
zırlanmasım istiyoruz! 

Neşriyatımıza Verilen 
Yarım Bir Cevap 
Muhtelif atletizm mUaabaka· 

larında aldığımız fena neticeler 
mllnasebetile yerinde olarak yaP'" 
tığımız tenkit edici bazı neşrlya• 

bn tesir uyandırdığını öjreniyo
ruz. T enkitaiz eal&h ve inldpf 

mümklin olamıyacağı kanaatinde 
bulunduğumuz lçin yazılanmızın 
hlisnftniyeto bağıılanmaıını bil· 

hasaa rica ediyoruz. Bu mUnaa~ 
betle dün bize Zagrebe 11iden 
kafile reisi Burhanettin bey Balkan 
Olimpiyatlarına ittirak mUnaHb~ 
tile ıu izahatı verdi: 

"- Atletizm federaayonu Zag· 
rep müsabakalarına ittirakin aley• 
hinde idi.. Zira mUıabakalara ha· 
zırlanmak için muhtelif ıporcu· 

lara temin edilmek iıtenilon izin 
maalesef alınamadı. Bu sebeple 
fedaraayon Ttırk ekibinin Zagrep
te sonuncu geleceğine kani idi. 

4 Ağustosta merkezi umumiye 
yazdığım bir tezkere ile noktayı 

Tayyarecilik 
( Battarafı 1 inci sayfada) 

bombardıman tayyaresinin ön ve 
arkaıında uçar, çok defa onun 
haberi olmadan üzerine saldırır 
ve .•• tabiri mazur görünüz, ha1 .. 

mını kahpece imha ederdi. Bu 
"kahpece,, tabiri bizim değil, bu 
huıuıta mUhim bir yazı kaleme 
almaş olan bir F ranıız gazetesi· 

nindir. Bu aebepledlr ki bazı 
mert tabiatll tayyarecller, avcı 

tayyarelerine "katil vasıtaları,, 

ismini vermişlerdir. 

Avcı tayyarelerinin gözden 
dUımelerinin sebebi, ıimdiyekadar 
aUratlarl mahdut olan bombarda· 
man tayyarelerinin artık avcı 
tayyareleri gibi sftratlendirilmeye 
baılamalarıdır. Aynca, bu tayya• 
relere tonlarca bomba yerleştiril• 
dikten btışka sekiz tane!de mitral• 
y6z konmaktadır. O suretle ki, 
avcı tayyaresi, ancak bir lıtlka• 
mete ateı edebildiği halde, yeni 
ıUratll bombardıman tayyareleri, 
lıtlkamet detfıtirmeye lUzum gör• 

nazarımı bildirdim ve tecvizkar 
bir cevap verilmesini de ayrıca 
rica ettim. Umumi merkez nok• 
tainazarımı kabul etti ve ademi 
iştirak kararı verildi. Fakat 
Yugoslavya hükumeti Balban 
dostluğunu takviye noktasından 
lftzumlu gördtiğU bu iıtirakJ 
yapt.ğı teşebbüsle temine mu· 
vaffak oJmuıtur. Sagrep müsa· 
bakalanna iıtirak bu ıuretlo 
olmuıtur.,, 

Son Posta: Btirhan Beyin bu 
izahına kartı biz, ayrıca noktai• 
caz -nızı bildireceğiz. 

Çekoslovakya • Yugoalavy 
Maçı 

Prag, 6 (A. A.) - Yirmi bin 
kiti 6nlinde oynanan bu mOAba· 
ka (3-1) Çekoılovakyanın galebe
sile neticelenmiştir. 

Birinci devre (3-0) bittiği halde 
ikinci devrede Sokulfç Yuğoılav
ların ıeref sayısını kayda muvaf· 
fak olmuttur. 

Norveç • Flnlandlya Maçı 
Oılo, 6 (A. A.) - Yağmura 

rağmen on bet bin kiti huzurun• 
da oynanılan Norveç • Finlandiya 
mlllt mtlsabakaaını ( 4-2 > Norveç 
takımı kazanmııtır. • lsveç • Almanya Atletlzml 

lstokholm, 6 (A. A.) - lsveçle 
Almanya araıında yapılan atletizm 
müsabakası intizar hilafına olarak 
laveçlilerln galebeaile neticelen· 
mittir. Birinci gUn Almanlar 12 
pnvan kadar Deri oldukları halde 
ertem gUn lçveçliler bllyük bir 
tefe..uk ge.termltl•r ._ aeticede 
Almanlara yetiştikten b şka 2/3 
gibi bir puvandan nokaan bir 
farkla galebeyi temin etmişlerdir. 
Filhakika neticede lıveçliler 101 
1/3 puvan almıılar, Almanlar ise 
100 2/3 puvanda kalmıtlardır, Bu 
mikroakopik fark, bugllnkn vazi
yette iki milletin yekdiğerine ne 
derece yakın olduklarını gösterir. 

Galataaaray KulUbUnUn 
Tebllil 

lıtanbul, 6 ( A. A ) - Galata• 
aaray Kulnbft Relaliğlnden: Gala• 
tasaray kulftbUnftn heyeti umu• 
mlye içtimaı 28 EylUl 934 cuma 
gUnU fevkalide olarak aldedlle· 
c~ğinden azanın t91rifleri rica 
olunur. 

Dehşet/eniyor 
meden her tarafa ateı açabilmek..
tedirler. Avcı tayyarelerinin pa· 
puçlarının dama ablmasına sebep 
budur. Bunun haricinde, yeni yeni 
toplu tayyareler yapılmaya baş• 

lanmııtır. Bu tayyareler, şimdilik, 
Leh, balyan ve Amerikan ordu· 
larında vardır. Bu topları motö .. 
riln içinden bqka bir yere yer• 
leıtirmek mümkün olmadığı için 
atıfta inkıta tehlikHI yapmaları 

çok mftmlUn görUlOyor. Binaen· 
aleyh bazı orduların bu nevi tay· 
yarelere iltifat etmemelerinin 
aebebi de bu inkıta meselesidir. 

Şimdi ilk keşif adımı ablan ve 
bundan sonra mUtemadiyen terak• 
ki edeceğine mutlak surette ka• 
naat getirilen bu nevi toplu tar 
yarelerde, topların kanatlara vey• 
motörlerio arasına yerleıtirUdiğl 
do oluyor. Şu hale göre avcı tar 
yareıi arbk tarihe karışmıttır• 
Şimdi, bUtUn ordular için Uç, dörf 
motörlU, toplu ve zırhlı tayyarelet 
devri baılamıı oluyor. 



fTTİBAT 

Cidden kıymettar bir harp 
ı'lahı olan ( Goben ) zırbhsının 
•dı ( Yavuz ), ondan kllçlik olan 
kruvazörün ismi de ( Midilll ) 

·-

ve TERAKKİ 
Nasıl Doğda ? .• 

Nıuıl Yaşadı? •• 
Nasıl Ôldil.? 

Asri Kervan: Otomobil Ka 

lstanbuldan Uluda 
Eğlenceli Bir Yolcu 
23 Otomobilli Bu Asri Kervan 
metreleri Bir Lokmada Yutuy 
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Kıraliçenin Huzurunda •• 

Şövalye, Kıraliçenin Bir Sözü Karfısında Adeta Sen
delemİf, Ne Söyliyeceğini, l\ıe Yapacağını Şaşırmıştı,, 

Şövalye, kalbinden geçen bu 
)özleri ikmal edemedi. Kapının 
önlinde duran mabeyinci: 

- Bu}urunuz 
ıizlndir. 

Dedi. 

efendi. Sıra, 

Kıralıçe, salonun ortasında ge· 
niş bir msaamn arkasında adeta 
kaybolmuı gibiydi. Gözlerini Şö
valyeye dikmişti. Zayıf ve yor· 

Za va Ilı F ri!nsuva .•. 
Diye mırıldandı. 
Birkaç dakika, sükun içinde 

geçti .. Kıraliçe, dalgın ve düşün· 
celi idi. Nihayet, birdenbire 
başını kaldırarak: 

- O halde Mösyö, şöyle bir 
şey yapaltm.. Sizi resmi bir 
elçimiz sıfatile İstanbula yollaya· 
yım. 

120 Kiloluk 
Ölürse: 

gun bir eeıle: . 
_ Geliniz mösyö.. lyıce yak· 

- Ah karıcıQ-ım, senin bu 
evde bıraktığın b~şluğu hiç kim· 
se dolduramaz. - Bu, tehlikeli bir iştir ~- .. · ~ ' "° ••••• 

madam. 
Jaıımz. Şuraya oturunuı:. Şu san· 
dalyeye ... 

Kıraliçe, şövalyeye masasının 

tam önündeki sandalyeyi göster· 
miş, gözlerini de onun çehresine 
dikmiıti. Bu zeki kadın, acaba 
ıövalyenin simaaındaki infialin 
manasını mı hissetmişti?. Yoksa, 
nz kalsın evladının hayatına ve 
Fransanın felaketine mal olmak 
ihtimali bulunan ham ve kaba 
sofuluğuna mı nedamet eyle· 
mitti ki: 

- Sizi, mUteessir görüyorum; 
mösyö... Bunda da hakkınız yok 
değil. Çünkü, deruhte ettiğiniz 
lnsani bir vazifede, hoşa gitme· 
yecek bir müşkülle karşılaştınız. 
Akşam size birdenbire verdiğim 
cevabın vicdant zevkinizi haleldar 
ettiğini anlamamak kabil değildi. 

Fakat görüyorsunuz ki, düşünceler 
kuvvet buldukça, işler daha iyi 
yoluııa giriyor. Söyleyiniz bakalım, 
şimdi ne yapılmasını arzu ediyor· 
sunu:z? .. 

Şövalye, bu sual karşısında 
adeta sendelemiıti. Ne yapıla· 
cağını bizzat Kıraliçenin düıün· 
mesi lazımgelmez mi idi?. Arlık 
ıövalye, kalbindeki huıünet ve 
infiali zaptedemedi : 

- Madam !.. Yapılacak bu 
kadar mühim ve muazzam bir 
işte, ( Fransa naibel hükumeti ) 
hazretlerine yol gösterecek kadar 
kUstah ve cUr'etkir değilim .• 
Bedbaht oğlunuzun size hitaben 
yazdığı mektup ile bu mektuba 
itimat etmeniz için beraberce 
gönderdiği yUzüğtl zatihaımeti· 

niıe takdim ettim. Artık beo 
size karşı vazifemin hitam bul• 
duğunu zannediyorum. Bundan 
sonra yapacağım bir İf varsa, 
artık o da yoluma devam etmek .• 
lıtanbula kadar gitmektir. 

- Siz .. Bizzat Istanbula kadar 
mı, gideceksiniz. 

- Evet, Madam. 
- Şu halde, orada bir şeyler 

yapabileceğinizi Umit ediyorsunuz, 
öyle mi?. 

- Belki madam ... 
- Fikrinizi biraz izah eder 

miıinlz? .. 
- Istanbula gideceğim.. Ve 

doğruca Sultan Süleymana mUra· 
caat ederek, oğlunuzun ona yaz· 
dığı mektubu verecegım. Ve, 
1mcamın ıevketli torunu!.. Franaa 
'<ıralt, senden imdat bekliyor .• 
(endiıini bu felaketten kurtar· 
ıuam iıtirham ediyor ... Türklüğün 
9erefini tarihin ebedi sayf alarma 
kaydedecek olan bu fırsah kaçır• 
ma; diyeceğim. 

- Mektup mu dediniz.. De
mek sizde oğlumun bir mektubu 
daha var. 

_ Evet madam, Sultan SUley· 
mana hitaben yazdığı mektup. 

Kıraliçe, hafif hafif batanı 
•alladı: 1 

- Niçin? .• 
- ÇünkU dcrkal Şarlken 

bundan haberdar olabilir ... Şüp· 
hesiz haberiniz vardır; bence 
bugün Paris, Şarlken casuılarmm 
istilası altına girmiştir. 

Kraliçe, derin derin içini 
çekti. Önüne bakarak: 

- Maalesef böyle.. Bunları 
takip ediyoruz. Fakat, pek azını 
ele geçirebiliyoruz. Evet, hakkınız 
var. Bu casuslardan mümkiin 
mertebe içtinap etmemiz lazımdır. 

- Ancak, Şöyle birşey olabi
lir madam. Sultan Süleymana 
siz de bir mektup yazarsınız. O 
mektubu da ben alırım. İstanbula 
gider Sultan Süleymana takdim 
ederim. Y alnıs bu mesel ede be
nim ismimin tamamen mektum 
kalması elzemdir. 

- isminizin son derecede 
gizli tutulacağına emin olabilir· 
siniz, Şövalye ... 

Konuımanın bu son kısmı, 
Şövalyenin biraz gururuna doku· 
nur gibi olmuştu. Bunun için bi· 
raı izahat vermek mecburiyetini 
duydu: 

- Hatırlarımız ki Madam, 
baham Sultan Cem ile amcam 
Sultan Bayezit arasında çıkan 
saltanat kavgası, zavallı babamın 
gurbet ellerinde sefil ve perışan 
terkihayat etmesile bltaru bul· 
muıtu... Şimdi, Sultan Cemln oğ· 
lunun bir Franıa sefiri olarak 
lıtanbula gitmesi, gerek padişaha 
ve gerek onun etrafındakilere bir 
evham ve endiıe verebilir. O za• 
men hiç şüphesiz ki, götüreceğim 
mektuplar, bir hileye atfedilir. 
Bundan da oğlunuzun zarar gö
receği şüphesizdir. 

Kıraliçe, Şövalyenin bu ıaf ve 
dürüst mütallaaı karşısında daya
namadı. Ayağa kalkt.. Ellerini 
şövalyeye uzntb : 

- Fakat mösyö, bu ılzln için 
pek tehlikeli bir iştir. Ya orada 
sizin, Sultan Cemin oğlu olduğu· 
nuzun farkına varırlarsa ... 

- Derhal parçalıyacaklarma •. 
Ve yahut, ebediyen çıkamıyaca· 
ğım bir zindana atacaklarına 
eminim. 

- Şu halde? .. 
- Gideceğim.. Çünkü, ı6z 

verdim .. 
Kıraliçe, heyecanla titreyen 

bir se!le bağırdı : 
- Veriniz, Ellerinizi mösyö .. 

Bukadar mert ve necip ruha ma• 
lik olan bir Türkün elini sıkmak 
bahtiyarlığım hissedeyim. 

Jf 
Salonun duvarının arka tara· 

fında .. Diyan dö Puvatye, ayağa 
kalktı. Duvardaki deliğin örtU· 
sUnü kapadı. Afrodit kadar gü• 
zel çehresinde, vahıi ve muhteris 
bir tebessüm uyandı ı 

- İşler çok uygun gidecek. 
• Diyo mırıldandı. 

(Arkaaı var) 

Dilnga /lctual Haberl•rl 1 

Macaristanın 
Zahire 
Rekoltesi 

Zahire ziraatile Merkezi Av· 
Bu sen" rupada şöhret ka· 

zanan Macariıta· 
i,Ier haylı nın bu seneki re· 

bozuk koltesi geçen ylla 
niıbetle bozuktur. 

Şimdiye kadar elde edilen 
istatistik neticeleri ile geçen yılın 
rakamlara mukayese edilecek 
olursa bu vaziyet kolaylıkla 
anlnşıhr: 

1933 1934 
Milyon Kental 

Buğday 26,2 16,5 
Çavdar 9,5 4,9 
Arpa 8,4 4,3 
Yulaf 3,5 2,1 
Budapeıte harici ticaret dairesi 

1 Temmuz 1934 nihayetine kadar 
olan ihracat hakkında bir istatis
tik neşreylemiıtir. Buna nazaran 
1933/34 senesi buğday ihracatı 
bir seno evveline kıyasla 1,3 
kental niıbetinde bir artışla 7,1 
milyon kentale çıkmıı, çavdar 
ihracatı iıe 1932/33 de O, 7 milyon 
kentalden 1933/34 senesinde 1,6 
milyon kentale yükaelmiştir. 

* Birle,ik Amerika'mn 1934 
------, Temmuzundaki lh

Amerilcada racatı 161.686.571 
ihracat vs dolar, ithaliitı 123 

ithalat milyon 341 bin 977 
dolardır. Geçen 1933 Temmuzun· 
da ihracat 144, 108. 767 ve ithalAt 
144.980.034 dolar idi. 

Geçen 31/7'de biten 7 aylık 
ihracat 1.197.856.915 ve ithalat 
990.671.102 dolardır. 1933 sene· 
sinde ayni müddetle ihracat 
813.438.098 ve ithalat 735.071.510 
dolardır. 

Amerikanin Tem muz ayma alt 
.---~--ı neırolunan tUtUn 

Amerika istatiıtiklerine gö· 
•ifal'a re Amerika birle-
sanagil şlk hUkfımetleri 

ılgara ıenayiinde büyük bir inki· 
ıaf görülmektedir. Geçen Temmuz 
ayındaki imalat 1 1 ,355 milyondur. 
İmalatın l 933 Temmuzunda 9,526 
milyon adet olduğu dUtUnUlec~k 
oluraa ylizde 19 olan bu artıı mı· 
betinin ehemmiyeti göze çarpar. 

1934 ıenesi yedi aylık neticesi 
de ayni seyri gösterme~tedlr ve 
artıı nlıbeti 1933 senesı muadil 
ayları neticelerine nazaran yUzde 
9,8 dir. 

* Londradan yazıyorları Lfzbon· 
. dan gelen haberle-

Por lekı• ve re g8re Portekiz 
Japon hUkOmetl Japon 
damplnıl mallannao gerek 

Portekiz ve gerekae Portekiz müı· 
temlekelerlndekl damplngına nlha· 
hayet vermek üzere bugünlerde 
bazı tedbirler almlya karar ver· 
mlıtlr. 

i 
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- Ben ıu Evkaf idaresinde 
yirmi beı ıenedir hiımet ediyo· 
rum, bunun gibi bir memur gör· 
medim. 

- Hiddetlenmeyin Mümeyyiz 
Bey; daha gençtir, cahildir. 

- Gençlik ne demek, cahillik 
ne kelime? Biz de genç olduk, 
biz de cahildik, amma böyle 
haltlar etmedik. Edepsizin; zilzurna 
sarhoş olup kokonayı koltuğuna 

taktığı yetişmiyormuş gibi, bir de 
bizim evin önünden pencereye 
bakıp: 

" - Bonsuvar Mümeyyiz Bey,, 
demesi var. Şeytan ne dedi bilir 
misiniz? Kaldır da penceredeki 
saksıyı kafasına at 1 

- Ne diyorsun Mümeyyiz Bey. 
Ya adamın kafası kırılıraa ? . 

- Böylelerinin kafasını kırmak 
sevaptır. 

* MUmeyyiz Necati Beyin, aley• 
hinde atıp tuttuğu adam, bir ay 
evvel işe başlayan bir memurdu. 
Esasen daha ilk geldiği glln 
Mümeyyizln gözü pek tutmamıştı. 
Kaş gibi inceltilmiş bıyıklar, 
pudralı bir yüz, bol paçalı b.ir 
pantalon bütün bunlar onun hıç 
hoşuna gitmiyen şeylerdi; adını 
sorduğu zaman sadece : 

- Hüsamettinl 
Demit, isminin arkasına ben• 

deniz kelimesini ilave edip: 
- Hüsamettin bendeniz; de• 

memişti. Halbuki bir memurun, 
amir karşısında bendeniz, zatıili· 
niz tabirlerini kullanmadan ko· 
nuşması terbiyesizlik değil de 
nedir? Asıl fenası, HUsamettio 
Beyin mümeyyizle ayol semtte 
oturması idi. Samatyadan tram• 
vaya bindiği zaman ekaeriyetle 
onu görlir, başını eğip, kaıım kal· 
dırarak acayip bir selim verir, 
bilha11a bu selim mtlmeyyizin çok 
sinirine dokunurdu. 

* HUsamettin Bey kaleme gir· 
diği zaman; beraber çabıanlar; 
mUmeylzln o sabahki hiddetini 
anlattdar, yaılıca bir memur: 

- EvlAdım dedi, ıen daha 
toyıun, kalem adabını pek 

bilmezsin! 
HUsamettin Bey yaıla memu· 

run sözünü kesti. 
- Ben bilirim .• 
- PekAli evladım; biz naıi· 

hat vermek lıtiyoruz, ıen dinle· 
mek iatemiyoraun. 

Ve lAhavle der glbi baıını 
salladı . .. 

- Samatyal.. var mı inecek?! 
Tramvay durmuıtu. Mümeyyiz 

Necati Boy, çantasını aldı, ıap• 
kasını düzeltti, tramvaydan indi. 
Caddede biraz yUrlidUkten aonra 
aola saptı. 

- Necati Bey, Necati Bey .• 
Tatlı bir rum ıiveaile ince bir 

kadın aeıl iıminl ıöylüyordu; 

arkasına baktı: 
- Affedersiniz sizi yolunuz· 

dan alıkoydum, bir dakika blr 
ıey soracaktım. 

Mümeyyiz Necati Bey kaıla· 
rıoı çattı. 

- Sor bakayım? 
-lllll 
- Sor bakayım dedik a 1 
Karıısındaklnln ylizUne baktı, 

bu, aapıarı saçh, masmaYl gözlll 
yumuk bir Rum kızı idi. Fistanı• 
nın açık yakasından blllOr gibi 
bir ıerdu ıörUnUyordu. MUmey• 

yiz Necati Bey sesini biraz in· 
celtti.. 

- Sor haydi kızıml 
- Darılacaksınız diye korku· 

yorum. 
- Darılmam sorl 
Yine yUzüne baktı, bu ıöz 

genç kızın mavi gözlerine bir 
sevinç vermi~ti. 

- Siz büyük adamsanız, mü .. 
dürsün üz! 

- Estağfurullah nıümeyyiziml 
- Ha işte osunuz, benim 

yavuklu var. Sizin yanınızda İf 
yapıyor .. Ona çok darılıyormuı· 
ıunuzf 

- iş başka şeydir, insan it 
başında memura darılır. 

- Amma Hüsamettin ağlıyor, 
sonra ben de ağlıyorum. 

Boynunu bükmliştO, mümeyyiz 
Necati Bey adeti müteessir oldu .• 

- Sen ağlama kızım!. 
Yan yana yürümeye başladılar; 

yıkık surların yanmdaki bir gazi· 
nonun önünde : 

- Çok müteessirsin kızım, 
ıurada bir gazoz içsen! 

T etekkUr ederim müdür 
Bey •.. 

Estağfurullah mfimeyyizl 
Beraber gazinoya girdiler : 

Affedersiniz müdür bey •• 
- Estağfirullah mlimeyylz! 
- Hani ıöyliyeceğim ayıp 

amma ben gazoz içmem bir bira 
o isal 

- Peki! 
Garson biraları getirdi. Biralar 

bardaklara boşandı. 
- Senin adın ne bakayım? 
- Marikal 
- Güzel Marikal 
- Bir daha HUsameddlne 

darılmıyacaksınız değil mi? Ben 
onu çok ıeverim, o beni çok 
aever:. 

içilen bira yanaklarını al al 
yapmııtı. 

- Sonl kim sevmez ki kızl 
Adaların arkaıında batan gll• 

net gülüyor gibi idi. 
- Geç oldu gitsek! 
- Gitsek. 
Beraber kalktılar, beraber 

çıktılar. 

- Ben gideyim müdUr beyi 
- Haydi git Marlka, gUzel 

Marlkal 
Genç kız zıplaya zıplaya 

uzaklaıtı. Güzel sarı ıaçlarını 
batan güneşin ıııkları bir kat 
daha gtlzelleıtlrmiş, ve bu sarı 
altın başın etrafmda azizlerin 
baılarmdakl hileler gibi bir aklı 
yaratmııtı. 

Mümeyyiz Necati Bey evinlo 
yolunu tuttu. Hem yllrüyor, hem 
de ıarkı gibi bir ıey mmldam· 

yordu: 
"Elado 
11Elado 

Marika,, 
güzel Marika,, 

* Ertesi gUn mlimeyylı Necati 
Bey kalemde konuşuyordu: 

_ Zamane gençleri diyıp geç· 
memeli, meseli ıu bizim yeni 
gelen Hüsamettin B. yok mu? 
Vallahi çocuk nllmuneiimtlıil 
olacak bir tabiatte, o ne a1alet, 

0 ne vekar, o ne nezaket, bi!• 
haaaa amirlerine ' kar4ı göıterdlği 
hürmet, fevkallde tahılne liyık; 
bir gün bana raıgellp de firenk• 
ler gibi kibarane bir baı selAnıil• 
sel4mlamadığım, hatırımı sornı~dr 
ğım görmedim, dedim ya efendullr 
herkeae nümuoelimtiıll olmabl 
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Karşısında uzun boylu genit 
omudu kumral ve yakışıklı bir 
erkek vardı. Üzerinde bir rop dö 
şambır bulunuyordu ve kendisi 
f ev kala de telaşlı görünüyordu: 

- Ne istiyorsunuz? 
Delikanlı içeri girmiş ve 

kapıyı arkasından kapamıştı. Sağ 
eli rop dö şambırmı cebinde idi. 

- Zevcem nerede? 
Diye boğuk b1r sesle sordu: 
- Ze .. cenizi mi?.. Sözlerinizi 

anl-- mıyorum efendi kimden bah
eedi yorsun uz? 

- Zevcemi istiyorum.. O ne-
rcdel. . 

- Efendim anlıyamıyorum bu
rada ne istiyorsunuz ? 

- O halde size daha açıkça 
söyleye im. Maşukanızı görmek 
istiyorum. 

Miyop ve sanım küçük adam 
olduğu yerde sıçradı: 

- Maşukam mı? •.• 
- Odadan fırladığı zaman 

arkasından koştum ve on n sizin 
odanıza girdiğini gördüm. 

- Benim odama mı?. 
- Ze'\: cemi ne zamandan beri 

t:ınıyor unuz? Sizden izahat is
terim. 

Fakat •.. 
Almanca konuşurken lisanın

da kuvvetli bir macar telaffuzu 
hissedilen adam ıağ eHni cebi 
itinde sıkıyordu. 

-Onu tanımıyorum efendim •. 
Fakat bir dakika sükunet bulur· 
sanız ve daha sakin konuşur
sanız... Ne demek ietediğinizi 

anlayacağım .• 
- Ben odamzdn sakladığınız 

Ladını bulmak isterim. 
Hiddet ve kıskançlıktan ke.n

di:ıden geçmiıc benzeyen zevç 
sığ ve sola baldı. Ve aağ tarafa 
doğru yürüdü. .• 

Nereye gidiyorsunuz? •• 
- Kadını bulmaya. 
- Efendi şimdi odadan çıkı-

n z.. yoksa otel müstahdeminini 
Çağırırım... Ben zevcenizi filan 
kimseyi tanımıyorum... Daireme 
ne hakla giriyorsunuz ? 

- Ne hakla olduğunu ben 
t na şimdi gösteririm. 

Miyop katip ; 
- Efendi kıskançlık sizin gö

tünüz.ü dumanlantlırmış, benden 
ne istiyorsunuz ? Ben vazifetc.n 
seyahatte bulunan bir cıile baba
sıyım.. Benim kendi karım ve ço
cııklannı var. Ne sizin ne de baş
kaiannın zevcelerine karşı alaka 
duyduğum yok.. beni rahat bıra
kınız. 

- Odaları gezmek isterim. 

b 
-d Buyurunuz gezelim .• Evvela 

ura an başh"al 
~ ım. 

- Miyop adanı sol kapıya doğ-
ru ilerledi. Bu suretle E k vaya n-
p dan kaçmıya vakit ve frnıat bı-
tnkmak istiyordu.. Fakat bu koca 
ne de allahın belası idi. Sanki 
onun bir düşllncesiai okudu ve 
h<Jmcn giderek kapıyı kilitledi 
•nahtan da cebine aldı. 

Katip ınpsarı kesilmişti. fa
kat bozmadı : 

- Haydi buyurunuz, dedi. 
- Siz ön .. me geçiniz bakayım? 

l<ııkanç zevç odanın içini altust 
ed·yor. Çekmeceleri bile açıyor, 
~olap kapılarmı ardına dayayıp 
ırakıyordu. Banyo odasına da 

~ i, orada tevakkuf etti. Milte· 
Ilı lf ycn kanaı eline geçerce yn· 

SON POSTA 

apahm? 
1 - Yazan 

Suat Suzan 

pacaklarmı söylüyor ve katip to 
onu teskine çalışı} ordu. 

* 

7. 9. 934 

Dodoya bir daha akşamlar hay
rolsun demek yok mu? 

- işin mi yok kadın senin ? 
- Jems.. Jems.. Canım, ko-

caman herifim şekerim, ıiıkom 
benim .• 

( Arkası var ) .......................... -................................. . 
işte bu ara sağ taraftaki 

odanın kapısı açıldı. Elinde sarı 
bir çanta tutan mavi gimonoh 

kadın salona çıktı. Göğsünden ı' " 
çıkardığı bir anahtarla kapıyı Oz Türkçeyle f 
nçtı ve başını dışarıya uzattı. Denem!.___.J 
Kapının dışında aralıkta bir .._ ____ _ 

garson beklemekte idi. Fısıl- Ata/ar 
daştılar: 

Al Bob işte çanta. 
- Ver bana. 
- işte cnahtar, bizi nstfimüz-

den kilitle. 
Bob Ç<0ntayı ve anahtarı a:dı, 

eğılerek yerden bir başka sarı 
çanta kaldırdı ve onu genç kn· 
dına verdi. Eva içeri girdi ve 
geldiği gibi sess!z adımlarla 

odaya girdi, gitti bir perdenin 
arkasına saklandı. 

* Kıskanç zevç l. Şimdi orta 
salona çıkmıştı: 

- Kendisini tanımadığınıza 
yemin ediyorsunuz öyle mi 1 

Kendisini hiç tanımıyorum. 
Zevcem sizin maşukamzdır. 
Sizi yeminle temin ederim. 
Susunuz efendi... Ben ka-

nmı istiyorum. Karım sizin oda
nızdadır. Sizi de onu da geberte
ceğim. 

Tam bu anda ıağ odanın ka· 
pı11 eçı1 dı. Hıçkıran bir kadın 
oda kaptsmın önOnde görftndft. 

- Schondor •evgilim ... Sevgili 
kocacığım, efendiye eziyet etme 
efendiye h karet etme... Bann 
istediğini yap. Fakat efendi beni 
tanımaz hile ben koşarak onun 
odasına girdim... Yemin ederim. 

- Bu kılıkta hal. Böyie yarı 
çıplak .. 

- Kafama vazoyu fırlabp at
mıştın. Giyinecek vaktim var· 
mıydı? Schondor aevgilim inan 
bana... Yemin ederim. Efendin in 
odasına girdiğim zamnn nereye 
geldiğimi bilmiyordum. 

- Gel baka)ım bu tarafa ... 
Senden ayrılacağım artık. 

Allahım bu ne beJA idi. Za
vallı miyop katip renkten renge 
giriyordu: 

- Efendi, dedi, rica ederim. 
Bu saçma şeylerden vazgeçınız 
haydi karınızı ahp odayı terke
diniz. 

Herif nihayet ikna edilmiı 
gibi göründü .•. Fakat karısına: 

- Gel, şimdi odamıza dedi. 
Ve kolunu belinden geç'rcrek 
oda kapısından diş ara fo ladıkları 
zaman rdyop katip: 

- Karı, koca kavgası böyle
d'r, diye düşünft) ordu .. 

- 20 ·-
Jems apartımanımn kapısını 

yorgun arlitm açacağı zaman göz· 
ler:oin Ustüne bir çift yumUJak 
kadın eli geldi ve bu gözleri 
kapadı: 

- Kin:s'niz?. Kim o?. Ne 
istiyorsunuz?. 

Ve silkinerek geri çekildi .• 
- Guguk ... 
- A.. Sen mis'n?. 
Gayet ince sesli bir kadının 

kah abası buna ce\ ap verdi. 
- Sen in ha?. Ne cesaretle 

buradnsm? 
- Camının içi, mini mi i 

Sözü 
Yaz:nkımın (1) nstQnde bir biç.lk (2) 

var. Bu biçiği kanthrıyorum. Yap
rakları çevirtJikçe içimde bir aevioç 
uyanıyor. Kendi kendime: 

- Ne iyi, diyorum, ne gi!zel 
aöylenmlş r 

Biçiğin Tnrkçe olmıyan adını 
Türkçeye çeviriyorum: 

" Atalar sözü ,. 
Atalcrımız Türkçe konufurlarmıf. 

Bunun örneğlnl ııtalar sözünü derleyen 
biçikte görebiliriL'Yapraklan gelişi
güzel nçıp gözüme lliten aözlerl 
birllri ardısıra diziyorum: 

"Aç kimini olsa savaşır., 

"Açın ıırnı doyar gözii doymaı,, 

"Arı gibi sokar,, 

''Az söyl r, öz söyler,, . 
"Beş parmuğımı mum diye yaktım, 

yene yaranamadım !,, 
'''l'ıırtılırsan dlngınle tartıl !,, 
''Boşa koysam dolmaz, doluya koysam 

almaz,, 
"Ç-0bnnsız koyunu kurt kapar,, 

BUtiln Ala sözlerini buraya yazacak 
deA-ıliın. Atalar 11özlerlain birtalumı 
arasında yabancı bil"lcaç deyim ( 3 ) 
bulunabilir. Şu var ki yabancı deyim
lerin bu sözlere sonradan katılma· 
dığını da bilemeyiz:. 

Gerçek ( 4 ) olan bir neaoe varsa 
Osmanlı kanlığının aon çağlarına 

doğru basılan blçikler arasında ataler 
sözlerini toplayan deği '• öz Türkçe 
deyimleri yabancı deyimlerden bol bir 
biçik daha yoktur. 

Böyle olmaaı atalar sözünün, ıunun 
bunun isteğine göre ynz:ılmıt bir 
belgi (5) olınııyıp, aymakın ( 6) dilin
den ııhnm ·ş olmasıdır. 

ismet Hulusi 
(1) Yauk: Ynııhıın• 

(.t) H!çlk: Kitap 
(3) Ucylm: Ke ime 
(4) Guçck ı Muhakkak 
(5) Bdgl: Eser 
(6) Ay nl · Halk 

flllMW ... "'•ntllltlllllltltllla...-.. .. u ... ıawıaı ........ .. 

Son Posta 
'Yevmi, elyad, H_.adie ve Hallı: raıeteei 

Eski Znbtiye, Çııtalçeşme sokağı, 25 
iSTANBUL - ... ...., 

Gazetemizde çıkan yaıı 
ve resimlt:rio bütün haklan 
mahfuz ve gazeteaı.iıe aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 8 3 1 

Seae Ay Ay Ay 
Kr. "'· kr. Kr 

TORKfYE 1400 750 400 uo 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 oo 

Abone Ledeli peşindir. Adrea 
değiştirmek 25 lnuiı~tur. 

Gelen eurok geri ıutrilmez. 
ilin ard n mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 

pul iliivesi lnzımdır. ... 

,. Posta kutusu ı 741 latanbui "" 
Telgraf : Sooposta 
Telefon : 20203 

5ıyfa 11 

Avcılara Miiide ! 

Çekmece Ve Pendikte 
Bıldırcın Vuruluyor 

( Ba,tarafı 1 inci sayfada ) 

avcı kendilerini bu sene Türkiye
nin (Av cenneti) olan Karamürsele 
davet etmektedir. Bu eıki avcı 
Tavıanlının eski muhtarı Kazım 
Efendidir. Kazım Efendi av mera
kının dehşetini anlamıyanlara en 
çok istihza ile gülen bir avcıdır. 

Kendisi dedi ki : 
- Av, asırlardanberi hızmı 

ve tazeliğini biç kaybetmemiş, 
dünkil ve bugünkü yegane spo
rumuzdur. Bu, öyle bir merak
tır ki anlamayanlara hayret değil, 
dehşet verir. Çünkü av ylizilnden 
çoluğundan çocuğundan ayrılmış, 
işini gücünü terketmiş insanlar 
biJmiyen, tammıyan kaç avcı 
vardır 1 Bu yakınlarda yapılacak 
belediye intihabatında reis ola· 
cağı söylenen bir ahbabım var. 
Belediye isliğini asla kabul etnıi· 
yeceğini söyledi. 

Sebebini sordum : (Çünkü avı
ma mani olur. Ben avsız yaşıya
mam !) cevabını aldım r. 

TUrklyenln En BUyUk Av Yeri 
Kazım Efendi diyor ki: 

- Keramürsel bavalisi, tered
dütaüz diyebilirim ki, Türkiyenin 
en zengin av sahasıdır. Sahası 
değil, av cenneti!.. Son günlerde 
aülnn avı yapılıyordu değil mi? 
Bizde sülünler, karabulut siirliler
ledir her biri (2-3) kiloluktur. 

Sabahleyin uyandığınız vakit 
her taraftan sülün horoz1arı öterf. 
Sülün horozlarının seslerile uya
nırsımz.. Velbasil sUlün deryası 
içine düşmek için bize gelmeli! 
Avları Tuzakla Tutuyo,..ıar 

Bizde Tavşanlı, Karaah-

metli ve Çavuşçiftliği köyleri •• 
köyleridir. Sülün, keklik, çul
luk, sarıasma, karatavuk, ça• 

kal, tilki, tavşan, yabani do
muz bir avcının rüyasına 

girecek kadar kara bulut 

sUrüler halindedir. Adeta yerden 
fışkırır. Günde ( 15-20) posta av 
yapıhr. Hem öyle avcılarımız 
vardır ki 50 c~phane ile giderse 
50 av ile gelir, boşa silah at• 
mazlar. Muhacir köylüler tilki, 
çakal ve ıansarı tuzakla tutu• 
yorlar. Hem tilki ve sansarın 

( kınalı ) denilen makbul cinsi 
vardır. 

GörUlmemlt SUrek Avları 
- Sürek avlım ( 20 - 25) 

gün devam eder. 

Bir zamanlar Şerif Pş. (25-30) 

kiti ile aylarca ıürek avlan 

tertip ederdi. O zaman orman· 

larımızda karnca da süriilerle idi. 

Ala geyiğin bir tanesinin (150)
(200) kiloya kadar olanları var• 

dır. Bugün Karamürsel köylerin• 
de bir ev yoktur ki hala 
odaları ge) ik boynuzlaril süslen• 
memiş olıu~. 

Velhasıl Karamürsel Türkiye .. 

nin av bolluğu l'ekorunu kırmıt

tır. latanbul avcılan, eğer doya 

doya o zevki tatmak isterlerse 
bu ıene bizd~ avlanmıya davet 

ederim. Biz, eski bir avcıya ter• 

cUman olarak ancak lstanbul 

avcılarının ağızlarının suyunu 
akıtmakla iktifa ederiz 

/. M. 

Belediyenin Yerinde Bir İkazı 
( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

!erinin şirket teşkiline matuf te
şeb bUsleri sahsi takdirlerine bağlı 
olmakla beraber bu teşebbüse 
iştirak edenlerjn otobüs imtiya
zının belediyece filen istimali 
halinde uğrayacakları zararların 
belediyeye teveccüh edemiyeceği 
ve böyle bir teşekkfile girmek 
istemiyenlerin tazyik olunmasına 
müsaade edilemiyeceği ve mev
ıuubahs tirket teşkili teşebbüsü
nün Vila}et ve Belediyece iltizam 
edildiği hakkındaki şayiaların da 
doğru o!madığı alakadar hcmşeh-

rileri melhuz zai'arlardan koru .. 
mak üzere beyan olunur. 

Buğday ihracı 
( Baıtarafı 1 inci sayfada ) 

Diğer taraftan tesbit edildi
ğine göre, Ziraat bankası son Uç 
sene zarfında köylüden (182) 
milyon kilo buğday mübayaa 

etmiştir. Bu, yalnız iki mahsul 
mevsiminde alınan miktardır. 934 
senesi Temmuzunda yapılan mü· 
baysa ise, 9 milyon kiloyu bul
muştur. 

Asri Kervan : Otomobil Kata.ı ı 
( Baştttrafı 9 uncu yfada ) 

uzun yol için hazırlıklar yapıla
rak, Opcller arasına bir hafta 
evvel hiç bir arız.asız Avrupa 
turnesinden avdet eden bir ecıa-

cının 1926 sen~inden evvellere 
mensup Şevroleai konmuş ve en 
arkaya da lastik tamirleri için 
bir kamyonet ilave edi.mif, halta 

içindeki ustaya da M. Baron) anın 
arabaıınm peıini bırakmaması 
tenbih edilmişti. 

Asfalt yol bir lokmada bitti, 
bundan sonra az düzelmiş yol 
ile Orhaneline sürüyorduk, arada 

=:=:.:c-=::-====--==============:;::==== 

karşımıza çıkan ufak bir l<öprll• 
den bir parmak ile kendimizi ve 
arabamızı kurtarabildik. Orhan• 
eline vasıl olduğumuz zaman, biri• 
birlerini bekle) en arabEılardan 

bir çoğu da, ayni birer parmak 
ile bu köprüden hayatlarım kur
tardıklannı anlahyorlan. Meğer 
b'r parmak bazen ne büyük 

feymif, iıte bugün bu bir pa .. 
mak bütün ze\ kimizi neşemi i 
bize bahıetmişti. 

Çelebi Z. Sait Tevfi: 

(Yarın: OrhanelindEro 
Uludağa) 

1 lstanbul Belediyesi -- lıan~erı 1 
Keşif bedeli 2254 lira 81 kuruş olan Tarabyada Tarabya 

mektebi tamiri kapalı zarfla münakasaya konulmu~tur. Talip olan
lar şartname almak üzere Le\ azım Müdürlüğüne müracaat etmeli, 
münalrnsaya girmek için de 169 liralık teminat makbuzu veya 
mektubu ile teklif nıel<tuplarmı 10/9/934 Pazartesi günü ıaat on 

beşe kadar Daimi Encümene vermelidirler. "4948., 



Sayfa 

Yorgunluk: Ayaklara 
Istırap Verir 

Bu tedbir, ıstırabı teskin eder: 
Uzun bir çalışına gününden sonra dinlenmek 
ir, i ıı bir g ezinti ve sıhhatiniz için biraz spor 
yapmak ve saf hava teneffüs etmek istersi
niz. Fııkııt, yorgunsunuz, ayaklarınız şişnıif, 

ıstırap çelciyorsuuuz. Artık hiçbir yere kımıl
danmak istemezsiniz. }i'akat buna kar~ı pek 
mües3ir olan şu tedbire müracaat ediniz. Yani 

Ayaklarınızı RAOiO SAL TS tozu 

ile baııyo yapınız. Sancı derlıal ııükfin bulacak 
ve bir hafiflik hissedeceksiniz. Ayaklarınızın 

banyo3ll için RADiO SAL TS tozunun 
muntazaman istimali, sıhhi ve saglam ayak· 
lar temin edceek, fazla terlemesi, uahot 
kokuım ıail ve şişmcsile iltihaplanmasına 
mani oltıcnğı gibi nasırlarınızı dıı yumUŞRhp kokünden siikiip afııcardır. 

KADIKÖY 

HANIMLAR BiÇKi VE DiKiŞ EVi 
Altıyolağzı Zeki terzihanesinde sergisi 1019/34 e kadar umuma a~·ıktır. 

Kayıtlar b~.şlamıttır. (89) 

Belediye Sular İdaresinden : 
Tamirat dolayısile Taksim suları 7 /9/1934 Cuma günü saat 

on ikiden yirmi ikiye kadar kesilecektir. • "5507,, 

SON POSTA 

Satılık Yalı 
Bogaziçinin en güzel mevkii olan 

Rumelihisarında on iki - oda, Uç 
salon ( içi dışı yağlı boyalı ) banyo, 
Eılektrik, terkos mutfak, muntazam 
bahçe ve şadırvanı, nezareti kamileyi 
haiz kullanışlı zarif bir yalıdır. 

MUracaat yeri : Eminönü, tek 
kollu MalUI Cemal Bey. 

tOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

,;\lerkezi: ·Berlin 

Türkiyedeki şubeleri: 

Galata • lstanbul • lzmir 
Deposu : 1st. Tütün Gümrüğü 
« Her türlü banka iıi Jt 

Zayi: Adapazarı Emniyet Ban
kasından aldığım 16-6-929 tarihli 20 
liralık iki hiue aenedim ka.vboldu. 
Yenisini alacağımdan hilkmil~yoktur. 

Adapazarında kunduracı: Salih 

Zayi - 330-331 senesinde Kula 
rlltdiyeıinden aldığım tehadetnameyl 
kaybettim. Yeniıinl alacağımdan 

hllkmll yoktur. Raıit oğlu Şevket (91) 

"Esklşehir'de,, Türk Maarif Cemiyeti İlk Mektebi au.:*:.ı::!: ~·:k•k 
kayıt işlerine başlanmışbr. Derslere 15 Eylülde baılanacakbr. Almanca dersleri verilir. Yatı Ucretl 
"150,, lira, giindüz ücreti ayda bir liradır. Memur çocuklarına vo kardeşlere ayrıca tenzilAt vardır. 
Fazla malumat için Mektep idaresine müracaat edilmesi. (5135) 

F eyziati Liseleri Müdürlüğünden 
1 - Kız ve erkekler için ayrı teıkilita maliktir. Ana, ilk, Orta, Lise sınıflarına leyli, nehari 

talebe kaydına başlanmııtar. 
2 - Kayıt için her2lm mektebe veya Yeni postane arkaaında Basiret hanında Özyol idaroalne 

müracaat edilebilir. 
3 - Istiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. 
Arnnvutköyünde tramvay caddesinde - Çifteı1araylnrda l\f ekte bin telefonu: 36 • 210 - Ozyolun telefonu: 24115 

Eyl61 7 

YAVRUNUN GECESi 
9 EylUI Pazar akşami 

PANORAMA BAHÇESiNDE 
Bahçenin maruf eaı heyetile meşhur Yozgatlı Hafız Süleyman Beyin en 
güzide şarkılarını, Müşerref Hanıw ile kemani Faik Beyi, diğer ıaz 
heyetlerini ve nihayet Yavrunun halk şarkılarını dinllyccckeiniz. 

~-----• Fiyatlarımızda zammiyat zoktur • .._ _____ • ____________ ,, ____ ~---~----------~· ---

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
lıtanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Şlılide Kiğıthane caddeal sokağında 12, 12/1 No. lı hanede ıakla 
iken elyevm ikametgahı meçhul İbrahim oğlu Hasan Beye ı 

EmlAk ve Eytam bank&1ından borç aldığmız paraya mukabil 
bf rinci derecede f potelc gösterdiğiniz Şişlide KAğıthane cadde1I 
ıokağında 12, 12/1 No. lı dükkinı mnıtemil henenizln 7 Temmuz 
934 tarihinde bacız, vaziyet ve takdiri kıymet muamele1i yapilmıı 
ve mezkur gayrimenkule üç ehlivukuf tarafından kıymet takdir 
edilmiştir. 

lıbu muamele esnaıınd a hazır bulunmadığınız dan icra ve ifil• 
kanununun 103 llncU maddesi mucibince 934/927 doaya numaralı 
zabıtnameyi tetkik ve takdir olunan kıymete bir gllna itirazınız 
varsa yirmi gün zarfında dermeyan eylemeniz ve akai takdirde 
muamelei lcraiyeye devam olunacağım nahk davetname tarafınıza 

ilanen tebliğ olunur. [511) 

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasından: 

Geliri temamen Ergani Demlryolunun lnıaaına tahala olunan 
ikramiyeli % 5 faizli 1933 istikrazımn 4,000,000,- liralık 3 tlncll 
kısmanı teıkil eden C tertibi tahvillerin kayıt muameleaine 30 
Ağustoı 934 tarihinde baılanacak ve 30 EylUl 934 tarihinde 
nihayet verilecektir. 
Bu iıtikrazm B tertibi hlmfllerinin, C tertibinden ayni numaralan 
alabilmeleri için 30 Ağuıtos 1934 tarihinden 4 Eylül 934 
akşaıaana kadar evvelce B tertibi muvakkat makbuzlarım hangi 
Bankalardan almıılar iae yine ayni Bankalara müracaat etmeleri 
lazımdır. 

5 EylUI 934 tarihinden 30 EylOI 934 tarihine kadar olan müddet 
zarfında ıatıılar umuma tahıis olunmuıtur. Beheri 20.- lira 
itibari kıymetindeki C. tertibi tahvillerin l 9 lira fil ihracına 

müterakim kupon faizi olarak 40 kurut zam olunmuıtur. Bu 
auretle yeni tertip tahviller 19 lira 40 kurut üzerinden aatılacakbr. 
Kayıt muameleleri Bankamız da dahil oldutu halde Emlllı ve 
Eytam, Sümer, iş, Osmanlı, Ziraat Bankalarının TUrkiye'deld 
bilumum ıubeleri ile İstanbul ve lzmirde diğer Bankalar 
tarafından yapılacaktır. 115227,. 

lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları ______________ , _____________________________________ .... 
1 - Fatih, Çarıamba'da Murat Molla Meşrutahanesi. 
2 - Kaıımpaıa, Gazi Hasan Paıa, Mektep S. 17 No. la dOkkln. 
3 - Yemiı, Hatapkapııi, Hacı Salihağa camii. 
4 - Kadıköy, Zühtft paşa, Bağdat C. 2· 1 No. la ahır ve arazi. 
5 - Galata, Möeyyet Zade, Makrı çıkmazında 35 No. la iki oda 

ve bahçenin 1 O da 1 hiueıi • 
. 6 - Babçekapı'da Dördllncll Vakıf banın DördOncn katında 16 

No. lı oda. 
Yukarda yazılı emlak 935 seneal Mayıa nihayetine kadar pa• 

zarbkla kiralık olup talip olanlar 12/9/934 Çartamba ,nnn aaat 
on beıe kadar Evkaf Mlldllrlyetinde Vakıf Akarlar Kalemine 
müracaatları. (M92) 

~ '~------..... VAPURCULUK DABCOVICH ıı 'urıkl11 
TORK ANONiM ŞiRKETi 1 '.l'elı 44 708 • 7 • 41880 
f atanbul Acentalı~ı .Avrupa n Şulr limaolan aruıoda 

K muntuam poıta. 
Liman Han, Tele fona 299211 Annra, Rotterdam, Hambuıı •• 

Mersin Yolu 
İNÖNO vapuru 9 

EylDl 

Pazar gilnü saat 10 da Sirkeci 

rıhtımından kalkacak. Giditte Ça
nakkale, izmir, Küllük, Bodrum, 
Rodoı, Marmaris, Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, Kat, Finike, Antalya, Alan
ya, Mersine gidecek. Döniltte: ayni 
iskelelerle beraber Taıucu, Anamur, 
Kufadası ve Gelibolu'ya uğraya

caktır. 

Yolu 
vapuru 9 

Eyllll 

Pazar gOnn ıaat 20 de Galata 

rıhtımmdan kalkacak. Gldlıteı 
Zonıuldak, İnebolu, Ayancık, Sam
ıun, Onyt, Ordu, Glreaun, Tirebolu, 
G6relt, Trabzon Ye Rizeye. D6nilıte 
bunlara lllvettn, Of ve Silrmeneye 
utrayacaktır. 

lıkandln&YJ• limanları lolo 1akmda 
hareket tdeoık nPurlan n dtlnyanua 
baılıoa Umanlannda traoıbor demen 

Yakında gıleoelr npurlar 
Auguat Leonhardt npuru 8-10 
Eyliile doğru. 
Norburg vap. 6 T. enele doğru. 
Yakında hareket edtoek vapurlar 

Auguat Leonhardt vapuru 20 
Eylüle doğru. 
Norburg vap. 12 T. evvele doğru. 

Fasla tafıllAt lgln Galata, Frenkyao 
han umumt aoenteliilne müracaat 
Tel. 44707/8 • '1920 

~------.. (2183) 

... Dr. ibrahim Zati 
Cağaloğlu : Mahmudiye caddeıi 

Çatalçefme sokatı No S 
Herıün ötleden ıonra haıtalarıııı 
kabul eder. 

.......................................•.•...........•. .....-
aon Poata M•tb••!l 

Sablblı Ali Ekre• 
Heırlyat Mldlrlı TaWr 


